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Код на РЗПРН Име на РЗПРН основен 
речен 
басейн 

Предложение / информация Институция Корекция на 
финален 
вариант на 
РЗПРН 

Пояснение 

1 ASPFR_AR_01 р.Крумовица - 
гр.Крумовград 

АРДА Да се включи триъгълникът между река 
Елбасандере и пътя 

ОА Кърджали взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

2 ASPFR_AR_01 р.Крумовица - 
гр.Крумовград 

АРДА Изядена дига по ляв бряг по течението. 
Уязвими земеделски земи. Да се 
разшири РЗПРН до моста на път 
Крумовград-Аврен на р. Крумовица, 
като се включи и село Едрино. На 1 км 
под моста има 5-6 прага, ерозия на 
десен бряг и се заливат земеделски 
земи с риск от заливане и на гр. 
Крумовград 

ОА Кърджали взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

3 ASPFR_AR_02 р.Върбица - 
гр.Момчилград 

АРДА Наводнение, причинено от р.Върбица 
през  1956г., 1990г.,1996г., 2003г. 
Наводнението по река Върбица през 
1990г. е причинено от обилни 
интензивни валежи и  причинява 
смъртта на военнослужещи. 
През 2003 г. причината за наводненията 
по р.Върбица, р.Арда и р.Крумовица е 
36-часов непрекъснат валеж, който 
повишава речните нива на реките и те 
излизат от коритата си. 

ГПЧЕ "Иван 
Вазов" 

 информацията е 
взета в предвид в 
ПОРН и при 
определяне на 
РЗПРН и не е 
необходима 
корекция 

4 ASPFR_AR_04 р.Неделинска - 
гр.Неделино 

АРДА Да се включи р. Неделинска в границите 
на града в РЗПРН 

"ДИГ-ДИЗАЙН" 
ЕООД 

взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

образуван нов 
район по 
р.Неделинска в 
района на 



Проект на план за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г. 

 

 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“, http://www.earbd.org  3 

гр.Неделино 

5 ASPFR_AR_05 р.Върбица - 
гр.Златоград 

АРДА Да се обърне внимание и върху 
състоянието на яз. Златоград, тъй като 
през пролетния сезон, след като 
започне обилното снеготопене, той се 
превръща в потенциална опасност 

ПМГ "Васил 
Левски" 

взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

не са необходими 
промени - РЗПРН 
започва от 
яз.Златоград, ще се 
вземе в предвиз 
при ПУРН 

6 ASPFR_AR_05 р.Върбица - 
гр.Златоград 

АРДА Районът от р.Върбица, в който попадат 
ПС Крилатица 1 и 2, ПС Фотиново, ПС 
Островец да попадне в зона с по-висок 
риск, а ако е невъзможно това, нека да 
се извърши анализ на тази зона 

РЗИ Кърджали няма промяна Липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методиката 

7 ASPFR_AR_06 р.Черна - 
гр.Смолян 

АРДА Да са преместят птицекомбинатът на 
Смолян и ДТБО на действителните им 
места. 

"ДИГ-ДИЗАЙН" 
ЕООД 

отразено е Корекции в 
съответните слоеве 

8 ASPFR_AR_06 р.Черна - 
гр.Смолян 

АРДА  РЗПРН 06 да се разшири до ДТБО на р. 
Черна до затвора (кв. Средока) 

"ДИГ-ДИЗАЙН" 
ЕООД 

няма промяна не съответства на 
критериите - 
отдалечено е от 
реката 

9 извън РЗПРН   АРДА Наводнение през 1939 г. В с. Арда, мах. 
Речани от р. Арда. Има данни за 
множество свлачища, навлезли в 
къщите на хората в близост до тези 
свлачища. Няма загинали. Появили се 
множество затруднения за 
преминаване по пътищата. За да отидат 
на училище, учениците са преминавали 

ПМГ "Васил 
Левски" 

няма промяна Няма елементи на 
риск за включване 
на това място в 
РЗПРН 
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през една висока скалиста местност 

10 извън РЗПРН   АРДА Поречието на р. Перперешка, общ. 
Кърджали, в района на 50 м преди 
моста за с. Люляково до около 2 км 
след моста при с. Чифлик 
Застрашени: земеделски земи, мостове 
и път Черноочене-с.Чифлик и кладенци 
за питейна вода 

ОУ ПБЗН 
Кърджали 

няма промяна елементите на риск 
не покриват 
праговете  според 
критериите  за 
включване в РЗПРН 

11 извън РЗПРН   АРДА Микроязовир Хасидере - да се вземе в 
предвид 

"ДИГ-ДИЗАЙН" 
ЕООД 

няма промяна не съответства на 
критериите - липса 
на рецептори на 
риска в района 

12 ИБР   АРДА При публикуване на карти и цифров 
модел да бъдат посочени водните 
количества в съответните профили, със 
съответната обезпеченост, използвани 
за определяне на заливаемите площи. 
Информацията ще бъде полезна за 
проектиране и строителство на 
прилежаща инфраструктура 

"ДИГ-ДИЗАЙН" 
ЕООД 

няма промяна  
не се отнася за 
РЗПРН 
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13 ИБР   АРДА Да се вземат адекватни мерки спрямо 
негативните въздействия от ВЕЦ върху 
рибите: 
1. Недобре проектирани и работещи 
рибни проходи 
2. Режим на работа на ВЕЦ и чести 
спирания на водата 
Като най-големи проблеми създават 
следните ВЕЦ: 
Бял извор - Стоянов мост 
Средногорци - Мадан 2000 
Средногорци - ВЕЦ Средногорци 

представител на 
рибарите 

няма промяна ще се вземе в 
предвид при 
разработване на 
мерките 

14 ASPFR_TU_01 р.Тунджа - 
гр.Ямбол 

ТУНДЖА Да се възстанови оводняването на 
резерватите "Горна Топчия", "Долна 
топчия" и "Балабана". Да се използват 
като ретензионни площи; 

СДП Балкани няма промяна Предложение за 
мерки в ПУРН и 
актуализиран ПУРБ 

15 ASPFR_TU_01 р.Тунджа - 
гр.Ямбол 

ТУНДЖА В Елхово реката връща през заустването 
на канализацията и наводнява 

Община Ямбол няма промяна Елхово е включено 
в РЗПРН, ще се 
вземе в предвид 
при разработване 
на следващ етап от 
ПУРН 

16 ASPFR_TU_01 р.Тунджа - 
гр.Ямбол 

ТУНДЖА Язовир "Двата чучура" е без преливник ОУ ПБЗН Ямбол взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

Язовирът е 
включен в ПОРН, 
взето е в предвид 
за определяне на 
РЗПРН 

17 ASPFR_TU_01 р.Тунджа - 
гр.Ямбол 

ТУНДЖА Да се възстанови оводняването на 
местността Ормана, съхне гора там 

СДП Балкани няма промяна Предложение за 
мерки в 
актуализиран ПУРБ 

18 ASPFR_TU_01 р.Тунджа - 
гр.Ямбол 

ТУНДЖА Създаване на ретензионен обем в 
мъртвицата между селата Ханово и 
Тенево 

СДП Балкани няма промяна Предложение за 
мерки в ПУРН и 
актуализиран ПУРБ 
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19 ASPFR_TU_01 р.Тунджа - 
гр.Ямбол 

ТУНДЖА По поречието нар. Тунджа и притоците 
й да не се унищожава речната 
растителност 

СДП Балкани няма промяна Предложение за 
мерки в ПУРН и 
актуализиран ПУРБ 

20 ASPFR_TU_02  Средна Тунджа ТУНДЖА При с. Веселиново, с. Завой и с.Жельо 
войвода - Понтийски засолени степи и 
"Мъртвици" (стари корита) да се 
използват като ретензионни обеми 

СДП Балкани няма промяна Предложение за 
мерки в ПУРН и 
актуализиран ПУРБ 

21 ASPFR_TU_03 р.Мочурица ТУНДЖА Наводнението при с.Чарда от февруари 
2010 г. е вследствие двустранно 
скъсване на дига 

ОУ ПБЗН Ямбол няма промяна отразяване в 
данните с минали 
наводнения, 
информация за 
картите 

22 ASPFR_TU_03 р.Мочурица ТУНДЖА Критични са двата участъка на 
р.Мочурица и р.Мараш на местата на 
пресичане с АМ Тракия - разрушени са 
дигите и не са възстановени към 
момента 

ОУ ПБЗН Ямбол взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

23 ASPFR_TU_03 р.Мочурица ТУНДЖА При заустването на р. Мочурица 
голямото заливане е причинено от 
скъсване на диги 

ОУ ПБЗН Ямбол взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

отразяване в 
данните с минали 
наводнения 

24 ASPFR_TU_03 р.Мочурица ТУНДЖА Чести наводнения вследствие 
подприщвания от блатна растителност 
на р. Мараш над с. Атолово 

ОУ ПБЗН Ямбол няма промяна елементите на риск 
не покриват 
праговете  според 
критериите  за 
включване в РЗПРН 

25 ASPFR_TU_03 р.Мочурица ТУНДЖА Да се използва блатото в землището на 
с. Воденичане като ретензионна низина 

СДП Балкани няма промяна Предложение за 
мерки ПУРН 

26 ASPFR_TU_03 р.Мочурица ТУНДЖА При с. Чарда - Понтийски засолени 
степи и "Мъртвици" да се използват 
като ретензионни обеми 

СДП Балкани няма промяна Предложение за 
мерки ПУРН 
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27 ASPFR_TU_04 р.Тунджа 
(яз.Копринка-
яз.Жребчево) 

ТУНДЖА Отваряне на 1 клапа  на язовир 
Копринка - 200 м3/с води до 
наводнение надолу 

НЕК ЕАД взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

28 ASPFR_TU_04 р.Тунджа 
(яз.Копринка-
яз.Жребчево) 

ТУНДЖА Участъкът от р. Тунджа, находящ се 
около 1 км северно от с. Бузовград е 
критичен. Мостът на реката е частично 
разрушен през 2005 г. Нивото се 
покачва с около 2 метра над 
обичайното си ниво. 

СКФ "Беринг 
България" ЕАД 

взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

29 ASPFR_TU_04 р.Тунджа 
(яз.Копринка-
яз.Жребчево) 

ТУНДЖА Критичен участък - заливане на пътя 
между Казанлък и Стара Загора в 
района до с. Ягода 

СКФ "Беринг 
България" ЕАД 

взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

30 ASPFR_TU_05 р.Тунджа-
Калофер 

ТУНДЖА Да бъде взет под внимание участъкът 
на р. Тунджа в рамките на гр.Калофер 
от 5. до 7. км по течението в 
направление изток. Опитът от 
наводнението през 2005 г. сочи 
възникване на разлив, съпроводен с 
подриване на участъци от брега и 
нанасяне на материални щети. 
Необходимо е по-детайлно обследване 
на критичните места в този участък и 
набелязване на съответните 
превантивни мерки - изграждане на 
защитни стени и насипи 

СКФ "Беринг 
България" ЕАД 

няма промяна Участъкът вече е 
взет под внимание 
и в проекта за 
РЗПРН 

31 ASPFR_TU_05 р.Тунджа-
Калофер 

ТУНДЖА Тъй като Калофер е рискова зона, добре 
ще е да се направи по-подробна карта 
на района, като при нужда може да се 
направи заснемане по поречието на р. 
Тунджа. 

Кметство гр. 
Калофер 

няма промяна включен е в РЗПРН, 
на следващ етап 
ще се изготви карта 
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32 извън РЗПРН   ТУНДЖА Имало е проблеми в миналото по 
р.Поповска поради свличане на 
язовира, но проблемът е отстранен и 
към настоящия момент р. Поповска е 
без риск от наводнения 

ОУ ПБЗН Ямбол няма промяна информация за 
минали 
наводнения 

33 извън РЗПРН   ТУНДЖА При наводнения водата от кладенците 
се замътва и става негодна за пиене, а 
на картата не са отразени кладенците 
(водовземните съоръжения) на ВиК 
Бургас. 

ВиК Бургас направена 
корекция в 
слоевете 

липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методикат 

34 извън РЗПРН   ТУНДЖА Да се включат с.Сигмен и участъкът 
югозападно от него (по р. 
Сигмен/Сигменски азмак) в РЗПРН 
поради честите заливания от дъждовни 
води 

ВиК Бургас няма промяна липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методиката по 
реката и с оглед 
източника на 
наводнения 

35 ИБР    ТУНДЖА Обстойно обследване на малките 
язовири. Кои язовири да се разрушат. 
Ремонт на останалите. При отдаването 
на аренда да бъдат изправни. 

ОУ ПБЗН Сливен  взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

определени са 
РЗПРН във връзка с 
потенциално 
опасни язовири. 
Мерките ще се 
определят на 
следващ етап 
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36 ASPFR_MA_01 р.Марица - 
граница 

МАРИЦА За картен материал да се обхванат 
площите от притоците на р. Марица до 
вливането им в р. Марица, като се 
обхване с. Генералово и с. Капитан 
Андреево (реките Каламица, 
Канаклийка, Ченгенедере). Разстояние 
5-10 км от р. Марица 

ОУ ПБЗН Хасково взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

37 ASPFR_MA_01 р.Марица - 
граница 

МАРИЦА Да остане Чешме дере от отметката до 
вливането на р. Марица 

Община 
Харманли 

взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

  

38 ASPFR_MA_01 р.Марица - 
граница 

МАРИЦА Да се обхване Колуфардере от 
вливането в р. Марица до направената 
отметка 

Община 
Симеоновград 

няма промяна липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методиката по 
реката 

39 ASPFR_MA_01  р.Марица - 
граница 

МАРИЦА Да се включи Бисерска река в участъка 
на с. Славяново и с. Лешниково 

Община 
Харманли 

взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

продължен 
линейният слой на 
РЗПРН по р. 
Бисерска до 
отметката 

40 ASPFR_MA_02 р.Харманлийска 
река 

МАРИЦА 1. Да се изключи участък по 
Харманлийска река от комплекс 
"Приказките" до вливането в река 
Марица 

Община 
Харманли 

няма промяна противоречие с 
Методиката 
поради - 
прекъсване на 
хидравличната 
връзка 

41 ASPFR_MA_02 р.Харманлийска 
река 

МАРИЦА Да се включи от РЗПРН МАрица_02 
р.Узунджовска във връзка с обект 
"Водоснабдяване на гр. Хасково от 

"В и К"  ЕООД, гр. 
Хасково 

няма промяна включено е в 
РЗПРН 



Проект на план за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г. 

 

 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“, http://www.earbd.org  10 

учасък Узунджово" 

42 ASPFR_MA_03 р.Сазлийка МАРИЦА р. Дундарлия постоянно наводнява 5-6 
къщи в с.Тихомирово. Р. Дундарлия 
прави завои, има мост и става 
забентване. Необходим е допълнителен 
канал да поеме водата. 

Община Раднево няма промяна липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методиката по 
реката 

43 ASPFR_MA_03 р.Сазлийка МАРИЦА Яз.Раднево е потенциално опасен 
язовир. Той е на р. Кумурджа, на която 
има още два язовира. Има опасност от 
заливане част от квартал Гарата. 

Община Раднево няма промяна взет е в предвид 
при определяне на 
РЗПРН 

44 ASPFR_MA_03 р.Сазлийка МАРИЦА Р.Блатница при повишаване на ниво 
просмуква през дигата на завоя и 
залива квартал Кантона 

Община Раднево няма промяна влиза в РЗПРН, 
допълваща 
информация 

45 ASPFR_MA_03 р.Сазлийка МАРИЦА Да се обхване 2 км над от с.Дряново до 
вливането в река Марица 

Община 
Симеоновград 

няма промяна липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методиката по 
реката 

46 ASPFR_MA_03 р.Сазлийка МАРИЦА Да се обхване р. Мусачевска до 
вливането на р. Сазлийка 

Община 
Симеоновград 

няма промяна по проект е 
включена в РЗПРН  

47 ASPFR_MA_05 р.Марица - 
гр.Пловдив 

МАРИЦА Да се включи с. Момино село на 
община Раковски в РЗПРН - ГОК Азмака. 
Това е най-пострадалото място по ГОК 
Азмака при големите наводнения 

Община Раковски няма промяна не отговаря на 
критериите 
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48 ASPFR_MA_05 р.Марица - 
гр.Пловдив 

МАРИЦА Да се включи при картирането помпена 
станция за прехвърляне на отпадни 
води от северен обходен колектор в 
ГПСОВ - Пловдив. 

Община Пловдив няма промяна влиза в РЗПРН, 
отразяване в 
съответния слой 

49 ASPFR_MA_07 р.Марица - 
гр.Пазарджик 

МАРИЦА Да се означи, ако е възможно, на 
картата ПБСОВ на Монди Стамболийски 
ЕАД. Близо до река Марица е (~700-800 
м) и с много висок риск от заливане. 
Поради това, че работи с електричество, 
е силно уязвима. Заливането ще доведе 
до спиране на работата й, оттам на 
производството в предприятието, 
замърсяване на околната среда и риск 
за човешкото здраве. При наводнение 
се замърсявати и изворите, от които се 
водоснабдява предприятието 

"МОНДИ 
СТАМБОЛИЙСКИ" 
ЕАД 

няма промяна Влиза в РЗПРН, 
отразяване в 
съответния слой 
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50 ASPFR_MA_07 р.Марица - 
гр.Пазарджик 

МАРИЦА Във връзка с ПУРН, касаещо община 
Септември, гр. Ветрен: Населеното 
място по релеф е разположено на 
високо място (билото на Ветренския 
балкан, намиращ се в Средна гора), така 
че риск от наводнение на населението 
не съществува. Река Марица е далече в 
низината между септемврийското 
землище и ветренското землище. 
Рискът се отнася само за гр. Септември, 
по-точно ромската махала и с. 
Злокучене по течението на 
реката.Община Семптември се разделя 
естествено от река Марица на две 
части. От река Марица на север - 
Средногорска яка и на югозапад - Рило-
родопска яка.В Средногорската яка като 
водосбор са: Сидовско, Голямо дере, 
Асар дере и Геренско дере. Досега не са 
създавали проблем при пролетното 
пълноводие.От Рило-родопската яка 
като водосбор са: Семчин дере, което 
преминава покрай жп линията София-
Пловдив и в миналото е наводнявало 
жп гарата в Септември. Впоследствие е 
изграден канал с дълбочина 3-4 м, 
който безпрепятствено отвежда водите 
от пролетното пълноводие в р. 
Чепинска.При последното наводнение 
бяха скъсани диги от р. Марица в 
района на гр. Септември и с. Злокучене.  
След същото някои от тях бяхя 
възстановени, но не на 100%. Не е 

Община 
Септември 

взето е в 
предвид при 
определяне на 
РЗПРН 

Корекция на 
съответния РЗПРН 
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възстановена дигата до моста на 
Марица в посока Септември-Ветрен. 
Частично разрушени са дигити и 
подкопани при с. Злокучене. Това няма 
отношение към създаване на карта, но 
и в момента представляват 
потенциален риск от разлив на реката. 

51 ASPFR_MA_07 р.Марица - 
гр.Пазарджик 

МАРИЦА Трасето на бившия ОК "Дели арк" през 
Пазарджик е изместено североизточно 
от града и в рамките на регулацията 
практически го няма. В неговото трасе в 
града се предвижда един от новите, 
главни канализационни клонове по 
разработвания в момента проект 

"В и К - в 
ликвидация" 
ЕООД, гр. 
Пазарджик 

няма промяна Отразяване в 
съответния слой 

52 ASPFR_MA_08 р.Стряма МАРИЦА Да се включи в район с висок риск от 
наводнения с. Дълго поле. Основание - 
през септември 2005 г. селото беше 
наводнено. 

Община 
Калояново 

няма промяна влиза в  РЗПРН  
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53 ASPFR_MA_11 р.Въча - 
гр.Кричим 

МАРИЦА Предприятие Солвекс - козметични 
продукти (предприятие с около 100 
заети). Имат собствена ПСПОВ. Работят 
с химикали 

Община Кричим няма промяна влиза в РЗПРН 

54 ASPFR_MA_16  р.Тополница - 
горно течение 

МАРИЦА Бреговете на р. Тополница в район 500 
м преди с. Душанци, с. Душанци и 500 м 
след селото да бъдат укрепени чрез 
брегозалесителен контур за стогодишна 
вълна 

АУРУБИС 
БЪЛГАРИЯ АД 

няма промяна определен е 
РЗПРН, мерките ще 
се определят на 
по-късен етап 

55 ASPFR_MA_16  р.Тополница - 
горно течение 

МАРИЦА Да се направи картиране на р.Славци и 
р.Скока над гр. Пирдоп 

Община Пирдоп няма промяна липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методиката по 
реката 

56 ASPFR_MA_16  р.Тополница - 
горно течение 

МАРИЦА Да се вземе в предвид р. Манджарин 
над гр. Пирдоп 

Община Пирдоп няма промяна липса на елементи 
на риска, 
покриващи 
праговите 
стойности на 
критериите от 
Методиката по 
реката 

57 ASPFR_MA_16  р.Тополница - 
горно течение 

МАРИЦА Да се разшири районът по р.Куфарита 
при с. Душанци до питейното 
водоснабдяване   

Община Пирдоп няма промяна Не покрива 
критерииите за за 
класифициране на 
риска 
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58 ASPFR_MA_17 р.Чепинска - 
гр.Велинград 

МАРИЦА 1. Река Чепинска в границите на 
Велинград да бъде добре почистена и 
изградени подпорни стени 
2. Дере Власа, приток на р. Еленка, 
която влива в р. Луковица, е запушена с 
5 м насип, а за оттока е поставена тръба 
1 м. Тук е заровен и водопровод за 
минерална вода. Тук имаше 
наводнение, а сега горите в района са 
"нелегално" изсечени и опасността е по-
голяма 

ИК "Да 
поработим за 
Велинград" 

няма промяна отнася се за 
мерките 

59 ASPFR_MA_17 р.Чепинска - 
гр.Велинград 

МАРИЦА 1. Да се разшири районът до с. Цветино 
по р. Абланица. Подпорната стена в 
този участък е възстановявана след 
разрушение от наводнението от август 
2005 г. Уязвими са пътят и жп линията. 
2. Мостовете в града по р. Чепинска са 
критични точки. 
3. Да се нанесе завирената площ, 
образувана от 14-метровия бент на 
МВЕЦ "Долене 1" 
4. Да се смени името на р. Лагурненско 
дере на Легуринец 

Община 
Велинград 

няма промяна 1. Не отговаря на 
критериите за 
класифициране на 
риска от 
Методиката 
2 и 3.Ще се отчете 
влиянието им при 
хидравличното 
моделиране на 
етап карти на 
заплахата 
4. Преценка 
необходимостта от 
корекция в слой 
реки в съответсвие 
с картния материал 
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60 извън РЗПРН   МАРИЦА р.Овчарица между с. Ковачево и 
с.Трояново не съществува. Водата от 
яз.Овчарица до яз.Ковачево минава по  
подземен канал, от яз.Ковачево 
(опашката) до яз.Пет могили - по открит 
канал, от яз.Пет могили до яз.Богданово 
(община Нова Загора)  - открит канали 
оттам (язовир Богданово) - в река 
Блатница 

Община Раднево, 
НЕК 

няма промяна Отразяване в 
съответните слоеве 
след прецизиране 
местоположенията. 

61 извън РЗПРН   МАРИЦА Риск от наводняване (от скатови води) 
на рудниците на Мини Марица Изток и 
спиране на въгледобива и 
производството на електроенергия от 4 
ТЕЦ-а.  

НЕК ЕАД 
предприятие ЯК 

няма промяна не съответства на 
критериите по 
методиката 

62 извън РЗПРН   МАРИЦА През 2007 г. коритото на р. Буйновска , 
която е приток на р. Марица, излиза 
извън територията си. Нямаше 
сериозни поражения. Само част от 
къщите, които бяха на нивото на реката, 
бяха наводнени. Имаше умрял добитък 
вследствие навлязлата в оборите вода. 

ПМГ "Васил 
Левски" 

няма промяна не съответства на 
критериите по 
методиката 

63 извън РЗПРН   МАРИЦА През 2005 г. Наводнението се случва на 
реката, която протича през с.Здравец, 
общ. Лъки. То нанася материални щети 
на района около реката, включително и 
на няколко къщи. Водата достигна до 
първия етаж на къщите. Причината за 
излизането на реката са проливните 
дъждове и непочистеното корито на 
реката. Това не е направено и сега и 
очакваме повторение на събитието 

  няма промяна не съответства на 
критериите по 
методиката 

 


