
По приоритетна ос 1
«ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА  

ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ  
И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ»  

НА ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013»

Картите на районите с риск от наводнения показват неблагопри-
ятните последици от наводнения за всеки от вероятностните периоди, 
изразени със следните показатели:

  приблизителен брой на евентуално засегнати жители;
  вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район;
  защитени зони, идентифицирани в Annex IV(1)(i), (iii) and (v) по 
Рамковата директива за водите 2000/60/EC и

  други значителни източници на замърсяване.

Пример 4: Карта на риска от наводнение в района на  
р. Тунджа – гр. Ямбол при наводнение с малка вероятност.
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Проектът се финансира по Процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG 161 РО005/12/1.20102/29 

по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.“ от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет  

http://ope.moew.government.bg

Етапите от изготвяне на ПУРН са налични 
на интернет страницата на БДИБР 

http://earbd.org/

Проект  
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
ОТ НАВОДНЕНИЯ“

За изготвяне на проекта на ПУРН се определят още:
  приоритети и цели;
  програма от мерки, включително икономически анализ и анализ 

„разходи-ползи”, като мерките са насочени към намаляване на 
риска от наводнения и последиците от тях чрез мерки за пре-
венция, защита, подготвеност и възстановяване“.

ПУРН ще влезе в сила след приемане от Министерски съвет за пе-
риод от 6 години, след което се актуализира.

 На всеки етап от разработването на ПУРН се 
осигурява активното привличане на всички 
заинтересовани страни и обществеността.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



Съгласно Директивата за управлението на риска от наводнения 
(Директива 2007/60/ЕО) и Закона за водите, Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ (БДИБР) е компетентният орган, който 
трябва да разработи План за управление на риска от наводнения 
(ПУРН) за територията на района за басейново управление.  

ПУРН се актуализира на всеки шест години. 

Има строго определени етапи, които трябва да се спазват при 
разработването на ПУРН.

За ИБР са определени 31 района с обща дължина 1077 км.
Те са разпределени по основните речни басейн  

по следния начин:
Басейн на река Марица – 18 района с дължина 805 км ;

Басейн на река Тунджа – 5 района с дължина 207 км;
Басейн на река Арда – 8 района с дължина 65 км. 

Първи етап:  Изготвяне на Предварителна 
оценка на риска от наводнения (ПОРН) и 
определяне на Райони със значителен потен-
циален риск от наводнения (РЗПРН). 

Определянето на РЗПРН е от изключителна 
важност, тъй като планирането в следващите 
етапи се фокусира единствено върху тези 
райони, като за тях в следващия етап се 
разработват Карти на районите под заплаха и 
Карти на районите с риск от наводнения.

Карта на определените РЗПРН под заплаха  
за сценарий с вероятност 1000 години

Втори етап:  Изготвяне на Карти на райони под 
заплахата от наводнения и Карти на районите с 
риск от наводнения в обхвата на ИБР

Картите на районите под заплаха от наводнения показват обхват на 
наводнението, скорост на водата, дълбочина на заливане и прагове на 
дълбочината и обхващат зони, които могат да бъдат наводнени при три-
те сценария съгласно чл. 146е от ЗВ и при два допълнителни сценария 
във връзка със специфичните условия на Източнобеломорски район:

  наводнения с малка вероятност за настъпване – при тях вероят-
ният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 
години;

  наводнения със средна вероятност за настъпване – с вероятен пе-
риод за повторно настъпване по-голям или равен на 100 години;

  наводнения с висока вероятност за настъпване – с вероятен период 
за повторно настъпване по-голям или равен на 20 години.

  За РЗПРН, за които е релевантно (сценарий за разрушаване на малки 
язовири / преливане на големи язовири) се разглежда и допълните-
лен сценарий с екстремно водно количество.
Във връзка с трансграничната координация със съседните страни за 

РЗПРН „Марица 01 – граница“ се разглеждат допълнително и сценарии 
с вероятен период за повторно настъпване по-голям или равен на 50 и 
на 500 години.

Пример 1: Карта на заплаха от наводнения 
в район  „Река Марица – Пловдив“,  

на която са визуализирани дълбочините на заливане

Пример 2:  Карта на заплаха от наводнения в район „Река Тунджа 
– Елхово“, на която е визуализиран обхватът на наводнението. 

При този тип карти в зелено са показани наводненията с период 
на повторение 20 години, в жълто – с период на повторение  

100 години, а в червено – с период на повторение 1000 години.

Пример 3: Карта на заплаха от наводнения в район  „Река Марица – 
Пазарджик“ при наводнение с малка вероятност, на която  
е визуализирана степента на заплахата при наводнение.

При този тип карти степента на заплаха е класифицирана спрямо 
праговете на дълбочините в метри и са изобразени в зелено (ниска: 

0-0,5 метра), в жълто (средна: 0,5-1,5 м), в оранжево  
(значителна: 1,5-2,5 м) и в червено (много висока: над 2,5 м).
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