
За улесняване на комуникацията и насърчаване активното участие на заинтересованите 
страни,  БДИБР ще проведе  срещи за консултации по проекта на ПОРН. 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
Отдел „Планове за управление на водите и информационни системи“

Сектор „Планове за управление на риска от наводнения и информационни системи“

4000 Пловдив, ул. „Булаир“ № 26, 
тел. 032/60 47 51, факс: 032/60 47 21, e-mail: bd_plovdiv_floods@abv.bg   

БДИБР приканва всички заинтересовани страни  да се включат  в 
консултациите. Вашето активно съдействие  е важно за финализирането на  

Предварителната оценка  на риска от наводнения.
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Директор на главна дирекция „ПБЗН” 
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   ВиК – операторите;
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хидротехнически съоръжения
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възстановяване и подпомагане към МС
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Основните 
 институции,  

имащи отношение  
към намаляване на 

риска от наводнение 
 в ИБРИ са:

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

www.bd-ibr.org
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Проектът на ПОРН е публикуван на:
web-site на БДИБР – www.bd-ibr.org
web-site на МОСВ – www.moew.government.bg

Документът е наличен в хартиен вид в БДИБР в отдел „Планове  
за управление на водите“, сектор „План за управление на риска  
от наводнение“.  Писмено становище може да се подават: 
l В деловодството на БД Източнобеломорски район.
l По пощата на адреса на БДИБР
l По факс: 032/604 721
l На e-mail: bd_plovdiv_floods@abv.bg



Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения  
(Директива за наводненията) създава рамка за оценка и управление на риска от 

наводнения в държавите-членки на Европейския съюз, като се създаде  
база за подобряване управлението на риска от наводнения  

и се цели намаляване на неблагоприятните последици в 4 категории:  
човешко здраве, околна среда, културно наследство и стопанската дейност. 

РЕГИСТРИРАНИ НАВОДНЕНИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Общини – 189
Литературни  
източници – 73
Институции – 100

Най-често наводненията  
са определени като значими  

в категориите  
„стопанска дейност“  
и „човешко здраве“.

ПОТЕНЦИАЛНИ БЪДЕЩИ НАВОДНЕНИЯ в ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОВТОРЯТ В БЪДЕЩЕ

Район с по тен ци ална  
заплаха от повторение 
на наводненията

Предварителна оценка на риска от наводнения  22.12.2011 
Карти на районите под заплаха от наводнения 
Карти на районите с риск от наводнения 22.12.2013 
План за управление на риска от наводнение 22.12.2015 

Значими минали наводнения по речни басейни в ИБР

Марица;  91;  67% Арда; 25; 18%

Тунджа; 18; 13%

Бяла; 3; 2%

Териториите, на които са се случили 
значими наводнения в миналото 
и за които съществува вероятност 
подобни събития  
да се повторят и в бъдеще, 
са определени на базата на  
хидравлични изчисления за 
максимални водни количества с 
повтаряемост един път  
на 100 години.    Те са 41 на брой.

За установяване на територии, 
за които липсва историческа 
информация  и които са 
застрашени от потенциални 
бъдещи наводнения, е приложен 
методът за хоризонтално и 
вертикално отстояние от реките.   
Те са 153 на брой. 

Общо значимите потенциални наводнения в ИБР са 194 на брой. 

Засегнати обекти от миналите наводнения  
съгласно анкетите

инфраструктура; 176

селско стопанство; 144

населени места; 121

стопанска  
дейност; 8

културно 
наследство; 2

Причини за миналите наводнения  
съгласно анкетите

реки ; 243; 69%

подземни води; 
3; 1%

канализация; 6; 2%скатови води; 28; 8%

комплексна причина; 
66; 19%

язовир; 5; 1%

Значими потенциални наводнения по речни басейни в ИБР 

Определените като значими наводнения са 137 (38%) от общо 362 регистрирани случая. 

Най-често  значимите 
потенциални наводнения са 

свързани с категории  
„човешко здраве“, „стопанска 

дейност“ и „околна среда“.

ДИРЕКТИВА  ЗА  НАВОДНЕНИЯТА

Район с  
потенциална  
заплаха от  
наводнения

МИНАЛИ  НАВОДНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛНИ БЪДЕЩИ НАВОДНЕНИЯ

Марица; 106; 55%
Арда; 32; 16%

Тунджа;  
47; 24%

Бяла; 9; 5%


