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1. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ  

1.1.  Състоянието на основната водна инфраструктура 

Състоянието на основната водна инфраструктура е представенo в следващата 

таблица: 

Таблица 1. Състояние на основната водна инфраструктура 

Водно тяло / код на 
водното тяло 

Заливна зона - 
местоположен
ие / населено 

място 

Състояние на водната инфраструктура 

BG3MA100R011 - 
Река Харманлийска  
и притоци до устие 

По левия и 
десния бряг на 
р.  
Харманлийска – 
в землището на 
гр. Харманли 

Река Харманлийска река отводнява изто ните 
склонове на рида  е ковец  северните склонове на 
ридовете  уката и Ху ла на Изто ните Родопи и 
голяма  аст от Хасковската  ълмиста област. 
 ъл ината   е над        която   отре да   -то място 
сред реките на България.  

Харманлийска река води на алото си от извор- ешма 
(755 м н.в.)  разполо ена на шосето Асеновград – 
Кърд али  на 1 5    западно от курорта „Пани ково“ в 
Изто ните Родопи под името Вели ка.  о село Боян 
Ботево те е на югоизток в дълбока и залесена долина. 
След това завива на изток и до село  алево проти а в 
тясна и плитка долина през Хасковската  ълмиста 
област. След  алево завива на североизток  а след 
село Стойково отново на изток  като заобикаля рида 
Ху ла (североизто но разклонение на Изто ните 
Родопи) от северозапад и север в долина с десни 
стръмни и леви полегати склонове. Преди град 
Харманли образува пролом с дъл ина около   – 10 
  . Влива се отдясно в река  арица на 7    н.в.  на 
1 2    североизто но от Харманли. 

Площта на водосборния басейн на реката е  56   2  
което представлява 1    от водосборния басейн на 
 арица  а границите на басейна   са следните: на 
северозапад и север – с водосборните басейни на 
Банска река и други малки десни притоци на  арица; 
на югоизток – с водосборния басейн на Бисерска река  
десен приток на  арица; на югозапад – с водосборния 
басейн на река Арда  десен приток на  арица. 

Реката е с дъ довно-сне но под ранване  като 
максимумът е в периода февруари-март  а минимумът 
– август. Среден годишен отток при град Харманли – 
5,47 m3/s. 

 

1.2.  Информация от картите на риска от наводнения  

Информацията от картите на риска от наводнения е представена в 

систематизиран вид  както следва: 
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Таблица 2. Елементи на риска от наводнения за 20, 100 и 1000 годишни 
вълни, и при преливане на яз. Стамболийски и на яз. Тракиец 

    Период на повторение/вероятност 

    

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Преливане 
на яз. 

Стамбо-
лийски 

Преливане на 
яз. Тракиец 

Елементи на риск              

Вид стопанска дейност             

Жилищни райони дка 0,36 114,85 131,38 0,01   

Смесени  илищни райони  дка 239,53 801,06 1142,35 12,03 69,86 

Комунална инфраструктура дка 10,13 127,92 191,6   1,26 

Транспортна 
инфраструктура 

дка 
110,65 567,91 730,39 13,51 4,09 

Те ни еска инфраструктура дка 232,78 328,25 387,61 87,99   

Индустрия - производство и 
съ ранение 

дка 
32,29 385,58 675,25 3 13,99 

 еста за спорт и отди  дка 33,59 148,89 222,32 0,003   

Зелени територии дка 6273,88 16529,01 19871,29 2006,26 1076,12 

Брой засегнати жители  брой 4966 25359 34334 34 69 

Инсталации замърсители             

IPPC инсталации             

 руги замърсители брой           

Обекти от НЕМ             

Защитени зони по НАТУРА 
по ИБР 

брой 
3 3 3 3 1 

Защитени територии по ЗЗТ брой 1 1 1 1   

Други елементи на риск              

Критична инфраструктура брой           

Ле ебно заведение  брой   4 4     

Образователна институция брой   9 14     

Летище брой           

Пристанище  брой           

Ж.п./автогара брой   1 1     

 ВР институция  брой   7 7     

Администрация брой   13 18     

Енергийна инфраструктура брой 6 25 30     

ВиК брой 29 47 54 5   

Културни обекти              

Обекти с национално 
зна ение брой   3 3     

Обекти по ЮНЕСКО брой           

 руги обекти брой   10 17     

 

1.3.  Определяне на риска по защитени категории 

Оценката на риска е направена въз основа на картите на риска по категориите  

критериите и показателите  по който той е бил определен като зна им. 

Нормативно са определени  етири основни категории  подле ащи на защита от 

наводнение - „човешко здраве“, „околна среда“, „културно наследство“ и 
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„стопанска дейност“.  ирективата за наводненията и Закона за водите правят 

допускането   е при оценката на риска мо е да бъдат посо ени  определени и 

оценени и други категории и елементи на риска. Следователно  е дефинирана 

пета „категория“  наре ена „други елементи на риска“  която по своята 

същност об ваща - система от съоръжения и обекти, чието спиране, 

неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно 

въздействие върху здравето, безопасността и нормалния живот на 

населението, околната среда, националното стопанство или върху 

ефективното функциониране на държавното управление. 
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Таблица 3. Риск по защитени категории 

    

Пробле
ми при 

20 г. 
вълна  

Пробле
ми при 
100 г. 
вълна  

Пробле
ми при 
1000 г. 
вълна  

Пробле
ми при 
прелив
ане на 

яз. 
Стамбо
лийски 

Пробле
ми при 
прелив
ане на 

яз. 
Тракие

ц 

1.      ЧОВЕШКО  ЗДРАВЕ 

1,1 Население           

1.1.1
. 

Засегнати жители - Брой 4966 25359 34334 34 69 

1.1.2
. 

Площ - жилищни райони (дка) 0,36 114,85 131,38 0,01 0,00 

1.1.3
. 

Площ - смесени жилищни райони 
(дка) 

239,53 801,06 1142,35 12,03 69,86 

1.1.4
. 

Площ - комунална инфраструктура 
(дка) 

10,13 127,92 191,60 0,00 1,26 

2.      СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

2,1 Транспортна инфраструктура            

  Площ (дка) 110,65 567,91 730,39 13,51 4,09 

2,2 
Индустрия – производство и 
съхранение 

          

  Площ (дка) 32,29 385,58 675,25 3,00 13,99 

2,3 Техническа инфраструктура           

  Площ / (дка) 232,78 328,25 387,61 87,99 0 

2,4 
Зелени територии (парк, горски и 
обработваеми и необработваеми 
селскостопански площи)  

          

  Площ (дка) 6273,88 
16529,0

1 
19871,2

9 
2006,26 1076,12 

3.      ОКОЛНА СРЕДА 

3,1 Защитени територии           

3.1.1
. 

Защитени територии по 
НАТУРА2000 (брой) 

3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 

3.1.2
. 

Защитени територии по ЗЗТ (брой) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

3,2 Инсталации замърсители           

3.2.1
. 

IPPC и SEVESO инсталации (брой)           

3.2.2
. 

Други предприятия замърсители           

4.      КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

4,1 
Културни обекти с национално 
значение 

          

  Брой 0 3 3 0 0 

4,2 Културни обекти по ЮНЕСКО           

  Брой 0 0 0 0 0 



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              7 

    

Пробле
ми при 

20 г. 
вълна  

Пробле
ми при 
100 г. 
вълна  

Пробле
ми при 
1000 г. 
вълна  

Пробле
ми при 
прелив
ане на 

яз. 
Стамбо
лийски 

Пробле
ми при 
прелив
ане на 

яз. 
Тракие

ц 

4,3 Други обекти           

  Брой 0 10 17 0 0 

5.      ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА 

5,1 
Елементи на критичната 
инфраструктура 

          

5.1.1
. 

Лечебно заведение (брой) 0 4 4 0 0 

5.1.2
. 

Образователна институция (брой) 0 9 14 0 0 

5.1.3
. 

Летище (брой) 0 0 0 0 0 

5.1.4
. 

Пристанище (брой) 0 0 0 0 0 

5.1.5
. 

Ж.П./ автогара (брой) 0 1 1 0 0 

5.1.6
. 

МВР институция (брой) 0 7 7 0 0 

5.1.7
. 

Администрация (брой) 0 13 18 0 0 

5.1.8
. 

Енергийна инфраструктура (брой) 6 25 30 0 0 

5.1.9
. 

ВиК (брой) 29 47 54 5 0 

5,2 Място за спорт и отдих           

  Площ (дка) 33,59 148,89 222,32 0,00 0,00 

 

1.4. Оценка на влиянието на изменението на климата 

РЗПРН р.Харманлийска река с код BG _APSFR_MA_ 2   дъл ина 74 км и 

водно тяло BG MA1  R 11 се намира както в пре одно континенталната 

област - район  Горнотракийска низина  така и в континентално-

средиземноморската климати на зона – район  олна  арица (Фиг. 1а).  Също 

така  РЗПРН р.Харманлийска река се намира в  идроло ката област А7 със 

средиземноморско климати но влияние вър у оттока (Фиг. 1б). Хидроло кият 

район А7 определя най-слаба отто ност в цялата област  но зна ително 

подземно под ранване на реките  главно с порови води  и висока регулираност 

на оттока (Таблица 3). 
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Фиг. 1. Карти на климатичните и хидроложки райони и области на 
България1 

  
а) Граници на климати ни области и райони: 

1-област  2-район; Б-Пре одно континентална 
област:  - район Горнотракийска низина; В-
Континентално средиземноморска област:  - 

район  олна  арица 

б) Хидроло ки граници на: 1-област  2-
подобласт и  -район; област А-със 

средиземноморско климати но влияние вър у 
оттока  район А7 - Горнотракийско-

Среднотунд ански район 

 

Таблица 4. Осреднените характеристики на хидроложки район А7 – 
Горнотракийско-Среднотунджански район2 

Среден 
годишен отток 

(мм) 

Сне но 
под ранване 

(  от 
сумарния 
отток) 

Подземно 
под ранване 

(  от 
сумарния 
отток) 

Годишен 
вале  
(мм) 

Отто ен 
коефициент 

(  от 
вале ите) 

Пълноводие 

средни крайни период 
в 

месеци 

  от 
годишния 
отток 

50 30-120 14 20 580 8 XII/I-VI 73,5 

 

 аксимален 
отток 

 аловодие  инимален 
отток 

Отношени
е на 

зимен към 
пролетен 
отток 

Отношени
е на 

максимале
н към 

минимале
н отток 

Температур
а на 

ре ните 
води  

0
С 

месе
ц 

  от 
годишни
я отток 

перио
д в 

месец
и 

  от 
годишни
я отток 

месе
ц 

  от 
годишни
я отток 

II 14,1 VII-XI 26,5 VIII, 
IX (X) 

4,7 0,95 3,0 12,5 

 

РЗПРН р.Харманлийска река се намира в район с най-силно поройни реки  

както и с  естота на прии данията от   до 6 пъти годишно  което го определя 

като високо рисков по отношение и на бъдещи наводнения (Фиг. 2).  

 

 

                                                           
1
 География на България. 2002. Физическа и социално-икономическа география. Географски институт 

при Българска академия на науките, ФорКом, стр. 760 
2
 пак там 
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Фиг. 2. Карти за степента на поройност на реките и средната годишна 
честота на речните прииждания в България3 

  
а) Степен на поройност на реките: 1-най-слабо 
поройни реки  2-слабо поройни реки   -средно 
поройни реки  4-силно поройни реки  5-най-
силно поройни реки  6-ре ни у астъци с Х С 

б) Средна  естота на ре ните прии дания 
(брой слу аи годишно): 1-под    2-от   до 6   -
от 6 до    4-над    5-средни стойности в 
ре ните у астъци с Х С 

 

Високата поройност и  естотата на прии данията на реките в РЗПРН 

р.Харманлийска река мо е да се обясни и с високото сумарно изпарение от 

порядъка на 5  -55  мм/год. (Фиг.  ). 

 

Фиг. 3. Карти за годишните валежи и сумарното изпарение на речните 
басейни в България4 

  
а) Годишна сума на вале ите (мм) за периода 

1961-1    г. 
б) Сумарно изпарение от ре ните басейни 

(мм/год.) 

 

Известно е   е при засушаване се увели ава степента на изпаряемост  което 

дори и при много малък като коли ество дъ д интензивността му е по-висока от 

                                                           
3
 пак там 

4
 пак там 
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интензивността на дъ д във вла ни климати5. Тенденциите към увели аване 

на летните дни с температура над 25 С нараства в периода 2 21-2 5  г. 

спрямо периода на съвременния климат 1 61 – 1    г. (Фиг. 4). Тази тенденция 

на затопляне предполага увели аване на броя на поройните дъ дове в РЗПРН 

р.Харманлийска река – основен фактор за риска от наводнение. 

 

Фиг. 4. Карти за брой летни дни с температури над 250С в България6 

 

 

а) Брой летни дни с максимална температура ˃ 
25

0
С  1 61 – 1    г. 

б) Брой летни дни с максимална 
температура  
˃ 25

0
С  2 21 – 2 5  г.  регионален модел 

ALADIN 

Последните сценарии за бъдещите изменения на вале ите и температурата в 

България  разработени съгласно Петия оценъ ен доклад на  е дународния 

панел за изменение на климата (IPCC AR5) въз основа на базата данни от 

глобалната мре а WorldCli   както и вземане в предвид релефа на страната  

показват запазване или намаление на годишната сума на вале ите и 

увели аване на температурата в  района на РЗПРН р.Харманлийска река  което 

предполага не намаляване на поройните вале и. При реалисти ния сценарий 

RCP 2 6 за 2 5  г. не се о аква съществена промяна на годишната сума на 

вале ите спрямо вале ите при съвременния климат 1 51-2 1  г  но се 

                                                           
5
 Lungu, M., Panaitescu, L., Niţăaridity, S. 2011. Climatic risk phenomenon in Dobrudja. Present Environment 

and Sustainable Development, 5, 1: 179-189 
6
 Moteva M., Kazandzhiev V., Georgieva V. 2015. Chapter 6: Climatological and Meteorological Information 

for Future Sustainable Agriculture in Bulgaria. In: Efe R., Bizzarri C., Curebal I., Nyusupova G. (editors). 2015. 

Environment and Ecology at Beginning of 21
st
 Century. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 91-111 
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прогнозира увели ение на температурата с 2-  С спрямо тази за периода 1 51-

2 1  г. (Фиг. 5). 

Фиг. 5. Карти за годишните валежи и средногодишната температура в 
периода 1951-2010 г. и за 2050 г. съгласно реалистичния сценарий RCP 2,6 

на IPCC AR57 

  
Средногодишна температура (

0
C) в периода 1 51-

2 1  г. 
Годишна сума на вале ите (мм) в периода 
1951-2 1  г. 

  
Средногодишна температура (

0
C) при 

реалисти ния сценарий RCP 2 6 за 2 5  г. 
Годишна сума на вале ите (мм) при 
реалисти ния сценарий RCP 2 6 за 2 5  г. 

 

В резултат на прегледа на горецитираните фактори  определящи повишаване 

на риска от наводнения в бъдеще  мо е да се предполо и   е вероятността за 

периода на повтаряемост на малкия риск от наводнение на 1    г. ще бъде 

намален зна ително. Основание за това е о акваното увели ение на 

температурата  водещо до увели аване на изпарението и интензивността на 

проливните дъ дове.  опълнително  съществува риск от заливане следствие 

преминаването на катастрофална вълна при разрушаване на язовирните стени 

на яз. Стамболийски и яз. Тракиец. 

 
 
                                                           
7
 Raev I., V. Alexandrov, G. Tinchev. 2015. Assessment of drought related climate change impacts on forests in 

Bulgaria. Silva Balcanica, 16 (1), 5-24 
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1.5. Степенуване на риска  

Степенуването на риска е както следва: 

Степенуване на риска при 20-годишна вълна 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

Човешко здраве 

1 
Засегнати (пострадали) 
 ители 

Брой 300 1500 3000   

          4966   

2 

Засегнати елементи от 
крити ната инфраструктура 
или засегнати сгради с 
обществено зна ение 
(болници  у илища и др.) 

Брой 1 3 6   

          35 
6 енергийна  2  
ВИК 

3 
Кладенци и помпени 
станции за обществено 
питейно водоснабдяване 

Брой 4 18 38   

          29 
2 кладенеца  27 
водо ващания 

Стопанска дейност 

4 

 агистрали  I и II клас   .п. 
линии  мостове  летища  
преносни мре и и друга 
линейна инфраструктура 

Брой 1 5 10   

          37 

 2 моста  2  п. 
Линии  1 
автомагистрала  2 
път 1 клас 

5 

 агистрали  I и II клас   .п. 
линии  мостове  летища  
преносни мре и и друга 
линейна инфраструктура 

м. 1000 5000 10000   

      962       

6 
Засегнати селскостопански 
площи 

дка 6000 30000 65000   

      2598       

7 
Обобщена икономи еска 
стойност на щетите (за 
минали наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000   

              

Околна среда 

8 

Канализации на населени 
места – заустване на 
общински канализации или 
ГПСОВ 

Брой 1 2 5   

              

9 
Засегнати защитени 
територии: питейни води; 

Брой 1 2 5   
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

зони по ЗЗТ; Натура 2    

          4   НАТУРА  1 ЗЗТ 

10 
IPPC и SEVESO 
предприятия и др. (PRTR) от 
ИАОС   ОСВ  Б  ивици 

Брой 0 0 1   

              

Културно наследство 
  

11 
Културно-истори ески 
паметници от ЮНЕСКО и от 
национално зна ение 

Брой 0 0 1   

Анализът на представената информация показва   е рискът при 2 -годишна 

вълна за разгле дания РЗПРН мо е да се определи като висок.  

 

Степенуване на риска при 100-годишна вълна 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

Човешко здраве 

1 
Засегнати (пострадали) 
 ители 

Брой 300 1500 3000   

          25399   

2 

Засегнати елементи от 
крити ната инфраструктура 
или засегнати сгради с 
обществено зна ение 
(болници  у илища и др.) 

Брой 1 3 6   

          106 

4 ле ебни    
образователни  1 
автогара  25 
енергийна  7  ВР  
13 
администрации   
47 ВИК 

3 
Кладенци и помпени 
станции за обществено 
питейно водоснабдяване 

Брой 4 18 38   

          47 
11 кладенеца  1 
помпена станция  
 5 водо ващания 

Стопанска дейност 

4 

 агистрали  I и II клас   .п. 
линии  мостове  летища  
преносни мре и и друга 
линейна инфраструктура 

Брой 1 5 10   

          37 
 2 моста  2  п. 
Линии  1 
автомагистрала  2 
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

път 1 клас 

5 

 агистрали  I и II клас   .п. 
линии  мостове  летища  
преносни мре и и друга 
линейна инфраструктура 

м. 1000 5000 10000   

          7158   

6 
Засегнати селскостопански 
площи 

дка 6000 30000 65000   

        11487     

7 
Обобщена икономи еска 
стойност на щетите (за 
минали наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000   

              

Околна среда 

8 

Канализации на населени 
места – заустване на 
общински канализации или 
ГПСОВ 

Брой 1 2 5   

              

9 
Засегнати защитени 
територии: питейни води; 
зони по ЗЗТ; Натура 2    

Брой 1 2 5   

          4   НАТУРА  1 ЗЗТ 

10 
IPPC и SEVESO 
предприятия и др. (PRTR) 
от ИАОС   ОСВ  Б  ивици 

Брой 0 0 1   

              

Културно наследство 

11 
Културно-истори ески 
паметници от ЮНЕСКО и от 
национално зна ение 

Брой 0 0 1   

          3 
обекти с 
национално 
зна ение 

Анализът на представената информация показва   е рискът при 1  -годишна 

вълна за разгле дания РЗПРН мо е да се определи като висок.  

 

Степенуване на риска при 1000-годишна вълна 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

Човешко здраве  

1 
Засегнати (пострадали) 
 ители 

Брой 300 1500 3000   

          34344   

2 
Засегнати елементи от 
крити ната инфраструктура 
или засегнати сгради с 

Брой 1 3 6   
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

обществено зна ение 
(болници  у илища и др.) 

          128 

4 ле ебни  14 
образователни  1 

автогара     
енергийна  7  ВР  
1  администрации   

54 ВИК 

3 
Кладенци и помпени 
станции за обществено 
питейно водоснабдяване 

Брой 4 18 38   

          54 
1  кладенеца  1 
помпена станция  
4  водо ващания 

Стопанска дейност 

4 

 агистрали  I и II клас   .п. 
линии  мостове  летища  
преносни мре и и друга 
линейна инфраструктура 

Брой 1 5 10   

          38 

 2 моста  2  п. 
Линии  1 

автомагистрала  2 
път 1 клас  1 път 2 

клас 

5 

 агистрали  I и II клас   .п. 
линии  мостове  летища  
преносни мре и и друга 
линейна инфраструктура 

м. 1000 5000 10000   

          10076   

6 
Засегнати селскостопански 
площи 

дка 6000 30000 65000   

          13972   

7 
Обобщена икономи еска 
стойност на щетите (за 
минали наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000   

              

Околна среда 

8 

Канализации на населени 
места – заустване на 
общински канализации или 
ГПСОВ 

Брой 1 2 5   

              

9 
Засегнати защитени 
територии: питейни води; 
зони по ЗЗТ; Натура 2    

Брой 1 2 5   

          4   НАТУРА  1 ЗЗТ 

10 
IPPC и SEVESO 
предприятия и др. (PRTR) 
от ИАОС   ОСВ  Б  ивици 

Брой 0 0 1   

              

Културно наследство 



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              16 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

11 
Културно-истори ески 
паметници от ЮНЕСКО и от 
национално зна ение 

Брой 0 0 1   

          3 
обекти с 

национално 
зна ение 

Анализът на представената информация показва   е рискът при 1   -годишна 

вълна за разгле дания РЗПРН мо е да се определи като висок.  

 

Степенуване на риска при сценарий на екстремна вълна от преливане на 
яз. Стамболийски  

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Човешко здраве 

1 Засегнати (пострадали)  ители Брой 300 1500 3000 

            

2 

Засегнати елементи от крити ната 
инфраструктура или засегнати сгради с 
обществено зна ение (болници  у илища и 
др.) 

Брой 1 3 6 

            

3 
Кладенци и помпени станции за обществено 
питейно водоснабдяване 

Брой 4 18 38 

            

Стопанска дейност 

4 
 агистрали  I и II клас   .п. линии  мостове  
летища  преносни мре и и друга линейна 
инфраструктура 

Брой 1 5 10 

            

5 
 агистрали  I и II клас   .п. линии  мостове  
летища  преносни мре и и друга линейна 
инфраструктура 

м. 1000 5000 10000 

            

6 Засегнати селскостопански площи дка 6000 30000 65000 

      872   
 

7 
Обобщена икономи еска стойност на щетите 
(за минали наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000 

            

Околна среда 

8 
Канализации на населени места – заустване 
на общински канализации или ГПСОВ 

Брой 1 2 5 

            

9 
Засегнати защитени територии: питейни 
води; зони по ЗЗТ; Натура 2    

Брой 1 2 5 

            

10 IPPC и SEVESO предприятия и др. (PRTR) от Брой 0 0 1 
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

ИАОС   ОСВ  Б  ивици 

            

Културно наследство 

11 
Културно-истори ески паметници от 
ЮНЕСКО и от национално зна ение 

Брой 0 0 1 

Анализът на представената информация показва   е рискът за разгле дания 

РЗПРН при екстремна вълна от преливане на яз. Стамболийски мо е да се 

определи като висок.  

 

Степенуване на риска при сценарий на екстремна вълна от преливане на 
яз. Тракиец 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Човешко здраве 

1 Засегнати (пострадали)  ители Брой 300 1500 3000 

            

2 

Засегнати елементи от крити ната 
инфраструктура или засегнати сгради с 
обществено зна ение (болници  у илища и 
др.) 

Брой 1 3 6 

            

3 
Кладенци и помпени станции за обществено 
питейно водоснабдяване 

Брой 4 18 38 

            

Стопанска дейност 

4 
 агистрали  I и II клас   .п. линии  мостове  
летища  преносни мре и и друга линейна 
инфраструктура 

Брой 1 5 10 

            

5 
 агистрали  I и II клас   .п. линии  мостове  
летища  преносни мре и и друга линейна 
инфраструктура 

м. 1000 5000 10000 

            

6 Засегнати селскостопански площи дка 6000 30000 65000 

      243   
 

7 
Обобщена икономи еска стойност на щетите 
(за минали наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000 

            

Околна среда 

8 
Канализации на населени места – заустване 
на общински канализации или ГПСОВ 

Брой 1 2 5 

            

9 
Засегнати защитени територии: питейни 
води; зони по ЗЗТ; Натура 2000 

Брой 1 2 5 

            

10 IPPC и SEVESO предприятия и др. (PRTR) от Брой 0 0 1 
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

ИАОС   ОСВ  Б  ивици 

            

Културно наследство 

11 
Културно-истори ески паметници от 
ЮНЕСКО и от национално зна ение 

Брой 0 0 1 

 

Анализът на представената информация показва   е рискът за разгле дания 

РЗПРН при екстремна вълна от преливане на яз. Тракиец да се определи като 

висок.  

 

2. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ  

Въз основа на информацията от т. 1 са формулирани основните проблеми  

свързани със запла ата и риска от наводнения  като е показана връзката им с 

националните приоритети  както следва. 
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Таблица 5. Основни проблеми 

  
20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

Приоритет 1: 
Опазване на 

човешкия живот и 
общественото 

здраве 

Заливане на обекти от ВиК 
над с. Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

Заливане на обекти от ВиК 
над с. Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

Заливане на обекти от ВиК 
над с. Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

    

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Въгларово  по двата бряга 
на р. Хасковска 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Въгларово  по двата бряга 
на р. Хасковска 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Въгларово  по двата бряга 
на р. Хасковска 

    

  

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
Въгларово  по двата бряга 
на р. Хасковска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
Въгларово  по двата бряга 
на р. Хасковска 

    

Заливане на Жилищни и 
Смесени  илищни райони 
- гр. Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Заливане на Жилищни и 
Смесени  илищни райони 
- гр. Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Заливане на Жилищни и 
Смесени  илищни райони 
- гр. Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

    

Заливане на Комунална 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на Комунална 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на Комунална 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

    

  

Заливане на  еста за 
спорт и отди  - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на  еста за 
спорт и отди  - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

    

  

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура -  гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура -  гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

    

Заливане на обекти от ВиК 
- гр. Хасково  ляв бряг р. 
Хасковска 

Заливане на обекти от ВиК 
- гр. Хасково  ляв бряг р. 
Хасковска 

Заливане на обекти от ВиК 
- гр. Хасково  ляв бряг р. 
Хасковска 

    

  
Заливане на ле ебни 
заведения - гр. Хасково  

Заливане на ле ебни 
заведения - гр. Хасково  
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

десен бряг р. Хасковска 
(ле ебни заведения 4 бр.  
1-ва Поликлиника)  

десен бряг р. Хасковска 
(ле ебни заведения 4 бр.  
1-ва Поликлиника)  

  

Заливане на 
образователни институции 
- (ОУ "Алеко 
Константинов"  ПГТ 
"Александър Паскалев"  
ОУ "Св. Климент 
О ридски"  1  Ц Г 
"Радост"  ОУ "Христо 
Смирненски"   детска 
градина и у илище)  гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на 
образователни институции 
(ОУ "Алеко Константинов"  
О З "Иглика"  ПГТ 
"Александър Паскалев"  
 етска градина по 
изкуствата  ОУ "Св. 
Климент О ридски"  
библиотека "Христо 
Смирненски"  1  Ц Г 
"Радост"  ОУ "Христо 
Смирненски"  Спортно 
у илище "Стефан 
Карад а"  ПГ ЕТ "Стой о 
и Кица  ар еви"  детска 
градина и у илище)  гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

    

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду гр. Хасково и с. 
Подкрепа  р. Хасковска 

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду гр. Хасково и с. 
Подкрепа  р. Хасковска 

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду гр. Хасково и с. 
Подкрепа  р. Хасковска 

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду гр. Хасково и с. 
Подкрепа  р. Хасковска 

  

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балакли дере 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балакли дере 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балакли дере 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балакли дере 

  

  

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду с. Стамболийски и с. 
Подкрепа  десен бряг 
р.Балаклидере 

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду с. Стамболийски и с. 
Подкрепа  десен бряг 
р.Балаклидере 

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду с. Стамболийски и с. 
Подкрепа  десен бряг 
р.Балаклидере 

  

    

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Подкрепа  ляв бряг р. 
Хасковска 
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

    

Заливане на Комунална 
инфраструктура - с. 
 инево  десен бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на Комунална 
инфраструктура - с. 
 инево  десен бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на Комунална 
инфраструктура - с. 
 инево  десен бряг р. 
Харманлийска 

    

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

    

  

Заливане на 
образователни институции 
- ( италище "Наука"  Ц Г 
"Син ец")  с.  инево  
десен бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на 
образователни институции 
- ( италище "Наука"  Ц Г 
"Син ец")  с.  инево  
десен бряг р. 
Харманлийска 

    

  

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

    

  

Заливане на  еста за 
спорт и отди  - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на  еста за 
спорт и отди  - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

    

    

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

    

  
Заливане на обекти от ВиК 
при с. Родопи  р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Родопи  р. 
Харманлийска 

    

Заливане на Смесени Заливане на Смесени Заливане на Смесени     
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

 илищни райони - с. 
Брягово  десен бряг р. 
Харманлийска 

 илищни райони - с. 
Брягово  десен бряг р. 
Харманлийска 

 илищни райони - с. 
Брягово  десен бряг р. 
Харманлийска 

  

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура при с. 
Брягово  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура при с. 
Брягово  ляв бряг р. 
Харманлийска 

    

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Брягово  р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Брягово  р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Брягово  р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Брягово  р. 
Харманлийска 

  

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Узунд ово  р. Узунд овска 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Узунд ово  р. Узунд овска 

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Узунд ово  р. Узунд овска 

    

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
Узунд ово  по двата бряга 
на р. Узунд овска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
Узунд ово  по двата бряга 
на р. Узунд овска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура - с. 
Узунд ово  по двата бряга 
на р. Узунд овска 

    

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Узунд ово  по двата 
бряга на р. Узунд овска 

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Узунд ово  по двата 
бряга на р. Узунд овска 

Заливане на обекти от ВиК 
при с. Узунд ово  по двата 
бряга на р. Узунд овска 

    

    
Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Узунд ово  р. Гьолдере 

    

  

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду с. Узунд ово и 
вливането на р. 
Узунд овска в р. 
Харманлийска  по двата 
бряга на р. Узунд овска 

Заливане на обекти от ВиК 
м-ду с. Узунд ово и 
вливането на р. 
Узунд овска в р. 
Харманлийска  по двата 
бряга на р. Узунд овска 

    

Заливане на Жилищни и 
Смесени  илищни райони 
- гр. Харманли  по двата 
бряга на р. Харманлийска 

Заливане на Жилищни и 
Смесени  илищни райони 
- гр. Харманли  по двата 
бряга на р. Харманлийска 

Заливане на Жилищни и 
Смесени  илищни райони 
- гр. Харманли  по двата 
бряга на р. Харманлийска 

Заливане на Жилищни и 
Смесени  илищни райони 
- гр. Харманли  по двата 
бряга на р. Харманлийска 

  

Заливане на Комунална Заливане на Комунална Заливане на Комунална     
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

инфраструктура - гр. 
Харманли  по двата бряга 
на р. Харманлийска 

инфраструктура - гр. 
Харманли  по двата бряга 
на р. Харманлийска 

инфраструктура - гр. 
Харманли  по двата бряга 
на р. Харманлийска 

Заливане на  еста за 
спорт и отди  - гр. 
Харманли  по двата бряга 
на р. Харманлийска 

Заливане на  еста за 
спорт и отди  - гр. 
Харманли  по двата бряга 
на р. Харманлийска 

Заливане на  еста за 
спорт и отди  - гр. 
Харманли  по двата бряга 
на р. Харманлийска 

    

  

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура  - гр. 
Харманли  десен бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти на 
енергийната 
инфраструктура  - гр. 
Харманли  десен бряг р. 
Харманлийска 

    

  
Заливане на обекти от ВиК 
- гр. Харманли  десен бряг 
р. Харманлийска 

Заливане на обекти от ВиК 
- гр. Харманли  десен бряг 
р. Харманлийска 

    

        

Заливане на Смесени 
 илищни райони - с. 
Тракиец  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Приоритет 2: По-
висока степен на 

защита на 
критичната 

инфраструктура и 
бизнеса 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение над с. 
Въгларово  ляв бряг р. 
Хасковска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение над с. 
Въгларово  ляв бряг р. 
Хасковска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение над с. 
Въгларово  ляв бряг р. 
Хасковска 

    

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Въгларово  ляв бряг р. 
Хасковска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Въгларово  ляв бряг р. 
Хасковска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Въгларово  ляв бряг р. 
Хасковска 

    

Заливане на транспортна 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

    

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - гр. Хасково  
по двата бряга на р. 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - гр. Хасково  
по двата бряга на р. 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - гр. Хасково  
по двата бряга на р. 
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

Хасковска Хасковска Хасковска 

  

Заливане на  ВР 
институции - гр. Хасково  
по двата бряга на р. 
Хасковска 

Заливане на  ВР 
институции - гр. Хасково  
по двата бряга на р. 
Хасковска 

    

  

Заливане на 
администрации - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

Заливане на 
администрации - гр. 
Хасково  по двата бряга на 
р. Хасковска 

    

  

Заливане на Културни 
обекти - гр. Хасково  по 
двата бряга на р. 
Хасковска 

Заливане на Културни 
обекти - гр. Хасково  по 
двата бряга на р. 
Хасковска 

    

    

Заливане на транспортна 
инфраструктура м-ду гр. 
Хасково и с. Подкрепа  р. 
Хасковска 

    

Заливане на те ни еска 
инфраструктура м-ду гр. 
Хасково и с. Подкрепа  р. 
Хасковска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура м-ду гр. 
Хасково и с. Подкрепа  р. 
Хасковска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура м-ду гр. 
Хасково и с. Подкрепа  р. 
Хасковска 

    

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с. 
Стамболийски  ляв бряг р. 
Балаклидере 

  

  

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Подкрепа  ляв бряг р. 
Хасковска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
Подкрепа  ляв бряг р. 
Хасковска 

    

  
Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

съ ранение - с. Подкрепа  
ляв бряг р. Хасковска 

съ ранение - с. Подкрепа  
ляв бряг р. Хасковска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата бряга на 
р. Харманлийска 

    

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с.  инево  по 
двата бряга на р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с.  инево  по 
двата бряга на р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с.  инево  по 
двата бряга на р. 
Харманлийска 

    

  

Заливане на 
Администрация (Кметство 
и Поща  инево) - с. 
 инево  десен бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на 
Администрация (Кметство 
и Поща  инево) - с. 
 инево  десен бряг р. 
Харманлийска 

    

  

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

    

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Стойково  р. 
Харманлийска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Стойково  р. 
Харманлийска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Стойково  р. 
Харманлийска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Стойково  р. 
Харманлийска 

  

  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с. Стойково   
ляв бряг р. Харманлийска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - с. Стойково   
ляв бряг р. Харманлийска 

    

  

Заливане на 
Администрация (Кметство 
и  италище) - с. Стойково   
ляв бряг р. Харманлийска 

Заливане на 
Администрация (Кметство 
и  италище) - с. Стойково   
ляв бряг р. Харманлийска 

    

    

Заливане на Културни 
обекти (Православен  рам 
"Св. Георги") - с. Стойково   
ляв бряг р. Харманлийска 
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

  

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Родопи  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Родопи  р. Харманлийска 

    

  
Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Родопи  р. Харманлийска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Родопи  р. Харманлийска 

    

  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. Родопи  
р. Харманлийска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. Родопи  
р. Харманлийска 

    

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Брягово  р. Харманлийска  

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Брягово  р. Харманлийска  

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Брягово  р. Харманлийска  

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Брягово  р. Харманлийска  

  

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Брягово  ляв бряг р. 
Харманлийска  

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Брягово  ляв бряг р. 
Харманлийска  

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Брягово  ляв бряг р. 
Харманлийска  

    

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. 
Брягово  р. Харманлийска  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. 
Брягово  р. Харманлийска  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. 
Брягово  р. Харманлийска  

    

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

    

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

Заливане на те ни еска 
инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

    

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение при с. 
Узунд ово  р. Узунд овска  

    

    
Заливане на транспортна 
инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Гьолдере 

    

    Заливане на те ни еска     
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

инфраструктура при с. 
Узунд ово  р. Гьолдере 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на транспортна 
инфраструктура - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

  

Заливане на те ни еска 
инфраструктура  - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура  - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура  - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на те ни еска 
инфраструктура  - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

  

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Заливане на обекти на 
индустрия-производство и 
съ ранение - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

  

  
Заливане на автогара - гр. 
Харманли  десен бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на автогара - гр. 
Харманли  десен бряг р. 
Харманлийска 

    

  

Заливане на 
администрации - гр. 
Харманли  десен бряг р. 
Харманлийска 

Заливане на 
администрации - гр. 
Харманли  десен бряг р. 
Харманлийска 

    

          

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура - с. 
Тракиец  ляв бряг р. 
Харманлийска 

          

Заливане на обекти на 
индустрия-производство 
и съ ранение - с. 
Тракиец  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 

околната среда 

Заливане на Зелени 
територии р. Хасковска  
Харманлийска  
Узунд овска и притоци 

Заливане на Зелени 
територии р. Хасковска  
Харманлийска  
Узунд овска и притоци 

Заливане на Зелени 
територии р. Хасковска  
Харманлийска  
Узунд овска и притоци 

Заливане на Зелени 
територии р. Хасковска  
Харманлийска  
Узунд овска и притоци 

Заливане на Зелени 
територии р. Хасковска  
Харманлийска  
Узунд овска и притоци 
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

    
Заливане на защитени 
зони по НАТУРА по ЗБР - 
Харманлийска река 

    

    
Заливане на защитени 
зони по НАТУРА по ЗБР - 
Остър камък 

    

    
Заливане на защитени 
зони по НАТУРА по ЗБР - 
Река  арица 

    

    
Заливане на защитени 
зони по НАТУРА по ЗБР - 
 ефилето - Олу дере 

    

Приоритет 4: 
Подобряване на 

подготвеността и 
реакциите на 
населението 

Недостатъ на 
информираност и 
подготвеност на 
населението за реакция 
при евентуални 
наводнения 

Недостатъ на 
информираност и 
подготвеност на 
населението за реакция 
при евентуални 
наводнения 

Недостатъ на 
информираност и 
подготвеност на 
населението за реакция 
при евентуални 
наводнения 

Недостатъ на 
информираност и 
подготвеност на 
населението за реакция 
при евентуални 
наводнения 

Недостатъ на 
информираност и 
подготвеност на 
населението за реакция 
при наводнения 

Приоритет 5: 
Подобряване на 

административния 
капацитет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Липса на достатъ на 
оперативна информация 
за УРН – липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при бедствия и 
аварии. Липсва общинско 
звено за постоянна връзка 
с Б    ОСВ  НИ Х 

Липса на достатъ на 
оперативна информация 
за УРН – липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при бедствия и 
аварии. Липсва общинско 
звено за постоянна връзка 
с Б    ОСВ  НИ Х 

Липса на достатъ на 
оперативна информация 
за УРН – липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при бедствия и 
аварии. Липсва общинско 
звено за постоянна връзка 
с Б    ОСВ  НИ Х 

Липса на достатъ на 
оперативна информация 
за УРН – липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при бедствия и 
аварии. Липсва общинско 
звено за постоянна връзка 
с Б    ОСВ  НИ Х 

Липса на достатъ на 
оперативна 
информация за УРН – 
липсва информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при бедствия 
и аварии. Липсва 
общинско звено за 
постоянна връзка с Б   
 ОСВ  НИ Х 

Ниска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на риска от 
наводнения – динами но 

Ниска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на риска от 
наводнения – динами но 

Ниска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на риска от 
наводнения – динами но 

Ниска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на риска от 
наводнения – динами но 

Ниска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на риска от 
наводнения – динами но 
променяща се 
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

променяща се нормативна 
уредба и недостатъ ен 
капацитет на общинската 
администрация. На база 
проу ване  проведено от 
екипа  е установена 
необ одимостта от 
осъвременяване на 
нормативната уредба за 
устройствено планиране 

променяща се нормативна 
уредба и недостатъ ен 
капацитет на общинската 
администрация. На база 
проу ване  проведено от 
екипа  е установена 
необ одимостта от 
осъвременяване на 
нормативната уредба за 
устройствено планиране 

променяща се нормативна 
уредба и недостатъ ен 
капацитет на общинската 
администрация. На база 
проу ване  проведено от 
екипа  е установена 
необ одимостта от 
осъвременяване на 
нормативната уредба за 
устройствено планиране 

променяща се нормативна 
уредба и недостатъ ен 
капацитет на общинската 
администрация. На база 
проу ване  проведено от 
екипа  е установена 
необ одимостта от 
осъвременяване на 
нормативната уредба за 
устройствено планиране 

нормативна уредба и 
недостатъ ен капацитет 
на общинската 
администрация. На база 
проу ване  проведено от 
екипа  е установена 
необ одимостта от 
осъвременяване на 
нормативната уредба за 
устройствено планиране 

Липса на достатъ ен 
капацитет за адекватно 
реагиране на публи ните 
институции при 
наводнения  по-конкретно: 
липса на добровол ески 
отряди  наде дна връзка 
на компетентните 
общински органи с 
населението  липса на 
общинско звено  
анга ирано с проблемите 
на наводненията 

Липса на достатъ ен 
капацитет за адекватно 
реагиране на публи ните 
институции при 
наводнения  по-конкретно: 
липса на добровол ески 
отряди  наде дна връзка 
на компетентните 
общински органи с 
населението  липса на 
общинско звено  
анга ирано с проблемите 
на наводненията 

Липса на достатъ ен 
капацитет за адекватно 
реагиране на публи ните 
институции при 
наводнения  по-конкретно: 
липса на добровол ески 
отряди  наде дна връзка 
на компетентните 
общински органи с 
населението  липса на 
общинско звено  
анга ирано с проблемите 
на наводненията 

Липса на достатъ ен 
капацитет за адекватно 
реагиране на публи ните 
институции при 
наводнения  по-конкретно: 
липса на добровол ески 
отряди  наде дна връзка 
на компетентните 
общински органи с 
населението  липса на 
общинско звено  
анга ирано с проблемите 
на наводненията 

Липса на достатъ ен 
капацитет за адекватно 
реагиране на 
публи ните институции 
при наводнения  по-
конкретно: липса на 
добровол ески отряди  
наде дна връзка на 
компетентните 
общински органи с 
населението  липса на 
общинско звено  
анга ирано с 
проблемите на 
наводненията 

Застрояване в близост до 
реката (заливаеми 
територии)  с което се 
повишава рискът от щети 
при наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и извършване 
на голосек 

Застрояване в близост до 
реката (заливаеми 
територии)  с което се 
повишава рискът от щети 
при наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и извършване 
на голосек 

Застрояване в близост до 
реката (заливаеми 
територии)  с което се 
повишава рискът от щети 
при наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и извършване 
на голосек 

Застрояване в близост до 
реката (заливаеми 
територии)  с което се 
повишава рискът от щети 
при наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и извършване 
на голосек 

Застрояване в близост до 
реката (заливаеми 
територии)  с което се 
повишава рискът от щети 
при наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на голосек 

Недостатъ но ефективно 
управление на водните 
нива на язовири и 

Недостатъ но ефективно 
управление на водните 
нива на язовири и 

Недостатъ но ефективно 
управление на водните 
нива на язовири и 

Недостатъ но ефективно 
управление на водните 
нива на язовири и 

Недостатъ но 
ефективно управление 
на водните нива на 
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20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Преливане на яз. 
Стамболийски 

Преливане на яз. 
Тракиец 

ретензионни 
водо ранилища 

ретензионни 
водо ранилища 

ретензионни 
водо ранилища 

ретензионни 
водо ранилища 

язовири и ретензионни 
водо ранилища 



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              31 

 

3. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

Целите (действията) за управление на риска от BG3_APSFR_ А_02 р. 

Харманлийска река – гр. Хасково са формулирани въз основа на Националните 

приоритети и цели и констатираните проблеми в района. 

 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

Действие 1.1.  инимизиране броя на засегнатите и пострадали  ора при 

наводнения в идентифицираните заливни територии в РЗПРН р. Харманлийска 

река 

Действие 1.2. Осигуряване бързо отве дане на водите при интензивни вале и 

и наводнения в идентифицираните заливни територии в РЗПРН р. 

Харманлийска река 

Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за  ивот в РЗПРН р. 

Харманлийска река 

Действие 1.4.  инимизиране на щетите при наводнение на социалната 

инфраструктура в РЗПРН р. Харманлийска река 

 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 

бизнеса 

Действие 2.1. Подобряване на защитата на те ни еската инфраструктура в 

РЗПРН р. Харманлийска река 

Действие 2.2. Подобряване на защитата на стопанските и културно-

истори еските обекти в идентифицираните заливни територии в РЗПРН р. 

Харманлийска река 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Действие 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в 

РЗПРН р. Харманлийска река 
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Действие 3.2.  инимизиране на засегнатите зони за защита на водите  

защитени зони по НАТУРА 2    и защитени територии по ЗЗТ в об вата на 

РЗПРН р. Харманлийска река (съответства на Действие 3.3. от 

Националните приоритети и цели) 

Действие 3.3. Подобряване на водозадър ащата способност на земеделски  

горски и крайре ни територии в об вата на РЗПРН р. Харманлийска река 

(съответства на Действие 3.4. от Националните приоритети и цели) 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при 

наводнения в общините в об вата на РЗПРН р. Харманлийска река 

Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в 

общините в об вата на РЗПРН р. Харманлийска река 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление 

на риска от наводнения  

Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройствено 

планиране в общините в об вата на РЗПРН р. Харманлийска река  

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска 

от наводнения в общините в об вата на РЗПРН р. Харманлийска река 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала  анга иран с 

управление на риска от наводнения в общините в об вата на РЗПРН р. 

Харманлийска река 

Действие 5.4.  инимизиране на риска от наводнения по водното те ение за 

целия ре ен басейн след РЗПРН р. Харманлийска река 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публи ните институции в 

общините в об вата на РЗПРН р. Харманлийска река при наводнения  
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4. РЕШЕНИЯ И МЕРКИ  

При така определените проблеми са формулирани възмо ните решения и 

мерки за всеки сценарий – 2   1   и 1    годишна вълна  и при преливане на 

яз. Стамболийски и  яз. Тракиец,  като решенията и мерките са представени 

съгласно поредността на националните приоритети за управление на риска от 

наводнения: 
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Таблица 6. Решения и мерки 

Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.1. 
По истване и 
стопанисване на 
ре ните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и е егодно 
по истване на 
коритото на р. 
Хасковска в зоната на 
с. Въгларово от 
дървета   расти  
блатна растителност  
битови и строителни 
отпадъци - дъл ина 
22   м  площ    дка. 
По истване коритото 
на ляв приток на р. 
Хасковска  вливащ се в 
с. Въгларово - дъл ина 
12   м  площ 4 дка.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.2. 
Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на 
габионни стени с 
висо ина 2.5 м по 
двата бряга на ляв 
приток на р. Хасковска 
в зоната на с. 
Въгларово -   5 м по 
левия бряг и  1  м по 
десния     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1. . 
Изгра дане на нови 
корекции   

Изгра дане 
на габионни 
стени с 
висо ина 2.5 
м по двата 
бряга на р. 
Хасковска в   1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

зоната на с. 
Въгларово - 
124  м по 
левия бряг и 
146  м по 
десния 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1. . 
Изгра дане на нови 
корекции   

Изгра дане 
на 
ст.бет.стена 
с висо ина 
2.5 м по 
двата бряга 
на р. 
Хасковска в 
зоната на с. 
Въгларово - 
124  м по 
левия бряг и 
146  м по 
десния   1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.4. 
Изгра дане на 
земно-насипна дига 
и комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
в най-изто ната  аст 
на с. Въгларово  
напре но на реката - 
12  м.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 

Решение 1.5. 
Въве дане и 
изпълнение на 
изисквания за 

Поддър ане на добро 
земеделско и 
екологи но състояние 
на селскостопанските   

Тъй като 
пълната защита 
на засегнатия 
ВиК обект 1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

общественото 
здраве 

бряга на р. Хасковска добро земеделско и 
екологи но 
състояние на 
селскостопанските 
площи  

площи в зоната на р. 
Хасковска/Харманлийс
ка и притоците й. 

(кладенец) от 
високи води е 
трудно 
пости имо с 
оглед близостта 
му до основното 
ре но корито  
се препоръ ва 
съставяне на 
система за 
строг контрол 
на екологи ното 
състояние на 
стопанските 
площи  
през/вър у 
които се 
формира 
повър ностния 
и подземент 
отток и 
респективно се 
осъществява 
под ранването 
на реката. 
Об ват - 10 000 
дка  обу ение 
на 1   
у астника. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 

Решение 1.6. 
Създаване/Изгра д
ане или 
Поддър ане/Оптим

Подобряване 
експлоатацията на 
язовирите във 
водосбора на р.   

 ярката ва и 
за цялата 
територия на 
РЗПРН. 1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

общественото 
здраве 

бряга на р. Хасковска изиране на 
системата за 
наблюдение и 
прогнозиране на 
вале ите и ре ния 
отток в целия ре ен 
басейн  вкл. 
експлоатацията на 
язовирите  

Хасковска/Харманлийс
ка  предварително 
освобо даване на 
обеми за поемане на 
високи вълни  при 
нали ие на данни за 
о аквани такива. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.7. 
 оизгра дане и 
модернизиране на 
мре ата за 
метеорологи ен и 
 идрометри ен 
мониторинг  

Изгра дане на нови 
 идрометри ни и 
метеорологи ни 
пунктове с цел 
подобряване на 
 идроло ката 
информация за 
водосбора на р. 
Хасковска/Харманлийс
ка.   

Във водосбора 
на р. 
Хасковска/Харм
анлийска има 
един единствен 
 идрометри ен 
пункт  
разполо ен при 
гр. Харманли  
т.е. налице е 
липса на 
достатъ на 
 идроло ка 
информация за 
РЗПРН. 
Необ одимо е 
разширяване на 
 идрометри нат
а мре а   рез 
изгра дане на 
нови пунктове  
най-ве е по р. 
Хасковска и 
Узунд овска. 1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1. . 
Поддър ане и 
подобряване 
състоянието на 
съществуващи 
язовири. 

Периоди но 
по истване на откосите 
на стената на яз. 
Сираково (1  дка)  
под одната  аст към 
преливника (2 дка) и 
долния у астък от 5   
м след стената (1  дка) 
от дървета и  расти. 
Поддръ ка на 
основния изпускател и 
затворните му органи в 
изправно те ни еско 
състояние  мониторинг 
на поло ението на 
депресионната крива и 
филтрацията през  под 
и около язовирната 
стена на яз. Сираково     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1. . 
Е егодно 
обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
мостовете на р. 
Хасковска и левия й 
приток в зоната на с. 
Въгларово - 6 бр.      1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.1 . 
Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др.  
които водят до 

Реконструкция на най-
западния мост над р. 
Хасковска в зоната на 
с. Въгларово - 
повдигане с 1 м.      1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

здраве подприщване на 
ре ния отток 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.11. 
Евакуация на 
засегнатото 
население 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
евакуация на 
населението от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Хасково.     0 0 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.12. 
Изпомпване от 
залети ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Хасково  с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
 ивот.     0 0 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.1 . 
Изгра дане на 
системи за ранно 
предупре дение  
специално 
адресирани към 
поройни 
наводнения  
дъл ащи се на 

Изгра дане на система 
за ранно 
предупре дение за 
опасност от 
наводнения 
вследствие интензивни 
вале и във 
водосборната област 
на р.   

 ярката ва и 
за цялата 
територия на 
РЗПРН. 1 1 1 0 0 



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              40 

 

Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

интензивни вале и 
с малък 
пространствен и 
времеви об ват. 

Хасковска/Харманлийс
ка. Системата следва 
да функционира в 
реално време и да 
предоставя 
своевременно 
информация за 
паднали вале и във 
високите  асти на 
водосборната област. 
Въз основа на 
съответния 
 идроло ко-
 идравли ен модел 
следва да се 
предвидят 
максималните 
о аквани водни нива в 
р. 
Хасковска/Харманлийс
ка и притоците й в 
рамките на РЗПРН и 
при необ одимост да 
се извърши 
своевременна 
евакуация на  ора и 
те ника  изгра дане 
временни прегради в 
най-застрашените зони 
и др. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 

Заливане на обекти 
от ВиК над с. 
Въгларово  ляв бряг 

Решение 1.14. 
Решения 1.1  1.6  
1.7 и 1.  са 

 ерките към Решения 
1.1  1.6  1.7 и 1.  са 
съотносими и към този     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

 ивот и 
общественото 
здраве 

р. Хасковска съотносими и към 
този проблем 

проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - с. 
Въгларово  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.15. 
Решения 1.1  1.   
1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.1  и 1.1   са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 
1.   1.   1.1  и 1.1   са 
напълно съотносими и 
към този проблем   

Трафопостът, 
разположен в 
зоната на 
моста до 
главния път, е 
демонтиран. 0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.16. 
Решения 1.6  1.7  
1.  и 1.1  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6  1.7  1.  и 1.1  са 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.17. 
Изкупуване на 
 астни терени  
които са в зони с 
голям риск от 
наводнение. 

Изкупуване на  астни 
имоти  които попадат в 
зоната на заливане - 
около 1   дка     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.1 . 
По истване и 
стопанисване на 
ре ните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и е егодно 
по истване на 
коритото на р. 
Хасковска в зоната на 
кв. Болярово (дъл ина 
1    м  площ 1  дка)  в 
западната  аст на гр. 
Хасково и ляв приток в 
зоната на кв. Болярово 
(12   м  площ 12 дка) 
от дървета   расти      1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

блатна растителност  
битови и строителни 
отпадъци. Основно и 
е егодно по истване 
на коритото на р. 
Хасковска в зоната на 
гр. Хасково (дъл ина 
     м  от които      м 
в промишлена зона  и 
около 1   м в 
неурбанизирана зона 
ме ду два 
индустриални 
у астъка  площ общо 
1  дка)  растителност  
битови и строителни 
отпадъци. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.1 . 
Е егодно 
обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
мостовете (16 бр.)  
пасарелките  покритите 
у астъци от корекцията 
на р. Хасковска и 
корекцията (2  7   м  
общо по двата бряга)     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.2 . 
Реконструкция и 
поддър ане на 
корекциите 

Поддръ ка на 
корекцията на р. 
Хасковска в зоната на 
гр. Хасково - 2  7   м 
(вкл. възстановяване 
на нарушена     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

облицовка (4   м)) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.21. 
Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на 
масивен ст.бет. 
парапет по двата бряга 
на р. Хасковска в 
зоната на гр. Хасково  
над съществуващите 
подпорни стени - 
2 25   м с висо ина 1 
м и 2 12   м с 
висо ина 1.5 м. 
Изгра дане на нови 
подпорни стени в 
изто ната  аст на гр. 
Хасково (промишлена 
зона) по продъл ение 
на съществуващата 
корекция - висо ина на 
стените  .5м и 
дъл ина 2 1 5  м.   

Надгра дане с 
1.5 м се 
предви да по 
двата бряга на 
р. Хасковска  
нагоре по 
те ението от 
моста на 
Републикански 
път III-  6 и ул. 
19-ти февруари. 1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.22. 
Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на 
ре ния отток 

Реконструкция моста 
над р. Хасковска в 
зоната на ул. 
" раново" и ул. 
"И тиман" - 
разширяване   рез 
разрушаване на 
устоите и изгра дане 
на нова връ на 
конструкция с отвор 
равен на отвора на 
корекцията - 15 м.      1 1 1 0 0 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.2 . Поддръ ка на    км от     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Поддър ане на 
съществуващите 
канализационни 
мре и в добро 
състояние 

канализационната 
мре а на гр. Хасково в 
добро състояние - 
периоди ни инспекции 
и по истване на ша ти  
колектори  решетки и 
др. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.24. 
Ре абилитация на 
съществуващи 
канализационни 
мре и 

Ре абилитация на 2  
км от 
канализационната 
мре а на гр. Хасково.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.25. 
Изгра дане на 
прегради от  ували 
с пясък  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изгра дането на 
временни прегради за 
локална защита на 
сградите в засегнатите 
райони. Общата 
дъл ина на преградите 
възлиза на 14  м   а 
висо ината до 1 м)     0 0 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.26. 
Решения 1.6  1.7  
1.8, 1.13, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на  еста 
за спорт и отди  - гр. 
Хасково  по двата 
бря а на р. 
Хасковска 

Решение 1.27. 
Решения 1.6  1.7  
1.8, 1.13, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 1.2 . 
Решения 1.6  1.7  
1.8, 1.13, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК - гр. Хасково  
ляв бряг р. Хасковска 

Решение 1.2 . 
Решения 1.5  1.6  
1.7, 1.8, 1.13, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 
1.22  1.2  и 1.24 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 
1.22  1.2  и 1.24 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на ле ебни 
заведения - гр. 
Хасково  десен бряг 
р. Хасковска 
(ле ебни заведения 
4 бр.  1-ва 
Поликлиника)  

Решение 1.  . 
Решения 1.5  1.6  
1.7, 1.8, 1.13, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 
1.22  1.2  и 1.24 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 
1.22  1.2  и 1.24 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 

Заливане на 
образователни 
институции  гр. 

Решение 1. 1. 
Решения 1.5  1.6  
1.7, 1.8, 1.13, 1.18, 

 ерките към Решения 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 
1.18, 1.19, 1.20, 1.21,     0 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

 ивот и 
общественото 
здраве 

Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

1.19, 1.20, 1.21, 
1.22  1.2  и 1.24 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

1.22  1.2  и 1.24 са 
напълно съотносими и 
към този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК м-ду гр. 
Хасково и с. 
Подкрепа  р. 
Хасковска 

Решение 1. 2. 
Решения 1.5  1.6  
1.7  1.  и 1.1  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5  1.6  1.7  1.  и 1.1  
са съотносими и към 
този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК м-ду гр. 
Хасково и с. 
Подкрепа  р. 
Хасковска 

Решение 1.  . 
Подобряване 
състоянието или 
према ване на 
опасен язовир   

Периоди но 
по истване 
на откосите 
на стената 
(12 дка)  
под одната 
 аст към 
преливника 
(2 дка)  
възстановява
не на 
облицовката 
на 
преливника  
бързотока и 
долния 
у астък от 
5   м след 
стената (1  
дка) от 
дървета и 
 расти. 

По данни от 
аварийния план 
на яз. 
Стамболийски  
те ни еското 
състояние на 
язовирната 
стена и 
съоръ енията 
към нея са 
неизправни  
неработоспособ
ни и 
предаварийни. 
Собственикът 
на 
съоръ ението 
не е ясен  
поради което са 
предприети 
временни 
мерки  0 0 0 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

По истване 
на ша тата 
на основния 
изпускател и 
при 
необ одимос
т подмяна на 
шибъра  
възстановява
не на 
нарушения 
насип при 
байпасния 
канал  
мониторинг 
на 
поло ението 
на 
депресионна
та крива и 
филтрацията 
през  под и 
около 
язовирната 
стена на яз. 
Стамболийск
и 

вклю ващи 
разширяване и 
вкопаване на 
байпасния 
канал с цел 
пълно изтакане 
на водата от 
язовирното 
езеро  до 
установяване 
собственика и 
извършване на 
ремонт на 
авариралите 
 асти на 
съоръ ението. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК м-ду гр. 
Хасково и с. 
Подкрепа  р. 
Хасковска 

Решение 1.  . 
Подобряване 
състоянието или 
према ване на 
опасен язовир   

Према ване 
на насипа на 
язовирната 
стена и 
разрушаване 
на   0 0 0 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

съоръ еният
а към нея - 
около 25   
м  земни 
работи. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Стамболийски  ляв 
бряг р. Балакли дере 

Решение 1. 4. 
Решения 1.6  1.7  
1.   1.1  и 1.   са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6  1.7  1.   1.1  и 1.   
са съотносими и към 
този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Стамболийски  ляв 
бряг р. Балакли дере 

Решение 1. 5. 
По истване на 
ре ни у астъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото 
на р. Балаклидере - 
дъл ина 15   м  площ 
-    дка и ляв приток - 
дъл ина     м и площ 
1  дка  в зоната на с. 
Стамболийски от 
дървета   расти  
битови и строителни 
отпадъци и др.     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Стамболийски  ляв 
бряг р. Балакли дере 

Решение 1. 6. 
Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на 
габионна стена с 
висо ина 2 м по левия 
бряг на р. Балаклидере 
в зоната на 
с.Стамболийски - 
дъл ина 24  м.     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 

Заливане на обекти 
от ВиК м-ду с. 
Стамболийски и с. 
Подкрепа  десен бряг 

Решение 1. 7. 
Решения 1.5  1.6  
1.7  1.   1.1  и 1.   
са напълно 

 ерките към Решения 
1.5  1.6  1.7  1.   1.1  и 
1.   са напълно 
съотносими и към този     0 1 1 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

общественото 
здраве 

р.Балаклидере съотносими и към 
този проблем 

проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Подкрепа  
ляв бряг р. Хасковска 

Решение 1.  . 
Решения 1.6  1.7  
1.   1.1  и 1.   са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6  1.7  1.   1.1  и 1.   
са съотносими и към 
този проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с.  инево  
по двата бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.  . 
По истване на 
ре ни у астъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото 
на р. Харманлийска - 
дъл ина 15   м  площ 
- 15 дка  в зоната на с. 
 инево от дървета  
 расти и блатна 
растителност.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с.  инево  
по двата бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.4 . 
Изгра дане на 
земно-насипна дига 
и комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 2 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
по двата бряга на р. 
Харманлийска  в 
зоната на с.  инево - 
6   м по левия бряг и 
15   м по десния. 
Обща площ на 
биологи ното 
укрепване - 1  дка.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с.  инево  
по двата бряга на р. 

Решение 1.41. 
Надгра дане на 
диги 

Надгра дане на 
съществуващата дига 
по левия бряг на р. 
Харманлийска надолу     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

общественото 
здраве 

Харманлийска по те ението от моста 
при с.  инево с 1 м - 
дъл ина 1    м. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с.  инево  
по двата бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.42. 
Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на 
ре ния отток 

Реконструкция на 
моста над р. 
Харманлийска в зоната 
на с.  инево - 
повдигане с 1 м.   

 остът следва 
да се 
остойности по 
цени за ново 
съоръ ение със 
светли размери 
- дъл ина 5  м  
висо ина 6 м и 
ширина на 
пътното платно 
5 м. 1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - с. 
 инево  десен бряг 
р. Харманлийска 

Решение 1.4 . 
Решения 1.6  1.7  
1.8, 1.13, 1.39, 1.40, 
1.41 и 1.42 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.39, 
1.4   1.41 и 1.42 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.44. 
Решения 1.6  1.7  
1.8, 1.13, 1.39, 1.40, 
1.41 и 1.42 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.39, 
1.4   1.41 и 1.42 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 

Заливане на 
образователни 
институции - 
( италище "Наука"  
Ц Г "Син ец")  с. 

Решение 1.45. 
Решения 1.6  1.7  
1.8, 1.13, 1.39, 1.40, 
1.41 и 1.42 са 
напълно 

 ерките към Решения 
1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.39, 
1.4   1.41 и 1.42 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     0 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

здраве  инево  десен бряг 
р. Харманлийска 

съотносими и към 
този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Стойково  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.46. 
Решения 1.6  1.7  
1.  и 1.1  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.6  1.7  1.  и 1.1  са 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Стойково  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.47. 
По истване на 
ре ни у астъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото 
на р. Харманлийска в 
зоната на моста ме ду 
с. Стойково и с. Родопи 
- 5   м преди и 5   м 
след моста  площ 4  
дка  от дървета  
 расти  блатна 
растителност и др.      1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Стойково  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.4 . 
Реконструкция и 
поддър ане на 
корекциите 

Поддръ ка на дигите в 
зоната на с. Стойково - 
е егодно по истване 
на дигата и 
приле ащите й зони от 
дървета и  расти в 
у астък с дъл ина 
465  м.      0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Стойково  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.4 . 
Възстановяване на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали у астъци с 
висо ина  .5 м - 5   м     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.5 . Према ване на стария   Въз основа на 0 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Смесени  илищни 
райони - с. Стойково  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на 
ре ния отток 

мост на р. 
Харманлийска  на пътя 
ме ду с. Стойково и с. 
Любеново и 
доизгра дане на 
новото съоръ ение. 

огледа бе 
установено 
нали ие на ново 
съоръ ение 
(само носеща 
конструкция без 
пътно платно и 
настилки)  
непосредствено 
до 
съществуващия 
мост  което 
оба е не е 
свързано с пътя 
и ве е е в лошо 
те ни еско 
състояние. 
Стълбовете са 
подкопани  а по 
един от тя  
бя а 
установени 
следи от 
срязване във 
фугата ме ду 
фундамента и 
колоната. 
Съоръ ението 
не е 
пропаднало но 
има ну да от 
ре абилитация. 
Налице са и 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

следи от 
изравяне на 
левия бряг в 
зоната под 
новия мост. По 
груба преценка 
доизгра дане 
на новото 
съоръ ение е 
възмо но. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Стойково  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.51. 
Надгра дане на 
диги 

Надгра дане на 
съществуващата дига с 
1 м по левия бряг на р. 
Харманлийска от 
на алото й (в зоната на 
с. Стойково) до моста 
за с. Родопи) - 
дъл ина 465  м.     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Стойково  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.52. 
Е егодно 
обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на моста и 
дигата р. 
Харманлийска (465  м) 
в зоната на с. 
Стойково.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на  еста 
за спорт и отди  - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.54. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.47, 1.48, 
1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.47, 
1.4   1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.55. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.47, 1.48, 
1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.47, 
1.4   1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК при с. Родопи  
р. Харманлийска 

Решение 1.56. 
Решения 1.5  1.1   
1.6, 1.7, 1.8, 1.48, 
1.51  1.52 и 1.5  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.4   1.51  1.52 и 1.5  
са съотносими и към 
този проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК при с. Родопи  
р. Харманлийска 

Решение 1.57. 
По истване на 
ре ни у астъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото 
на р. Харманлийска в 
зоната на моста с. 
Родопи - 5   м преди и 
5   м след моста  
площ 4  дка  от 
дървета   расти  
блатна растителност и 
др.      1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК при с. Родопи  
р. Харманлийска 

Решение 1.5 . 
Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на 
ре ния отток 

Подмяна на 
стоманения парапет на 
мост над р. 
Харманлийска за с. 
Родопи с масивен 
стоманобетонен 
парапет с висо ина 1 
м  2 6  м.   

Тази мярка е 
необ одима  
тъй като 
защитните диги 
са високи и 
достигат котата 
на пътното 
платно. Ако се 
изпълни 0 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

мярката 
предви даща 
надгра дане на 
дигите в тази 
зона  то мо е 
да се о аква 
преливане над 
моста при 
високи води. 
Следователно 
подмяна на 
парапета 
следва да се 
разгле да само 
в комбинация с 
надгра дане на 
дигите. 
Повдигане на 
моста не се 
разгле да като 
вариант  тъй 
като 
съоръ ението 
има зна ителни 
размери и по 
всяка 
вероятност би 
било 
икономи ески 
необосновано. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Брягово  

Решение 1.5 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7 и 1.  са 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7 и 1.  са 
съотносими и към този     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

 ивот и 
общественото 
здраве 

десен бряг р. 
Харманлийска 

съотносими и към 
този проблем 

проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Брягово  
десен бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.6 . 
По истване на 
ре ни у астъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото 
на р. Харманлийска в 
зоната на моста за с. 
Брягово - 5   м преди 
и 5   м след моста  
площ 4  дка  от 
дървета   расти  
блатна растителност и 
др.      1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Брягово  
десен бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.61. 
Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на 
ре ния отток 

Повдигане на моста 
над р. Харманлийска 
на пътя за с. Брягово с 
1 м.   

За да се 
осигури избегне 
заливане на 
моста за с. 
Брягово и 
откъсване на 
населеното 
място в слу ай 
на наводнение 
следва да се 
реконструира 
моста и пътя. 
При повдигане с 
1 м и на пътя и 
на моста би се 
намалил рискът 
от заливането 
им  като 
същевременно 
по-ниският 1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

пътен насип би 
спомогнал за 
защитата на 
други засегнати 
обекти на ВиК и 
индустрия/стопа
нска дейност. 
 ъл ината на 
пътя е 
приблизително 
6   м  а на 
моста -  5 м  с 
ширина около 5 
м. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура при 
с. Брягово  ляв бряг 
р. Харманлийска 

Решение 1.62. 
Решения 1.1   1.6  
1.7 и 1.  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7 и 1.  са 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура при 
с. Брягово  ляв бряг 
р. Харманлийска 

Решение 1.6 . 
Възстановяване на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
скъсани и слегнали 
у астъци от диги и на 
р. Харманлийска в 
зоната на с. Брягово - 
около 2   м.     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура при 
с. Брягово  ляв бряг 
р. Харманлийска 

Решение 1.64. 
Е егодно 
обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на моста и 
дигите на р. 
Харманлийска (около 
 55  м по двата бряга     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

опасните водни 
обекти 

на реката) в зоната на 
с. Брягово. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура при 
с. Брягово  ляв бряг 
р. Харманлийска 

Решение 1.65. 
Изгра дане на 
земно-насипна дига 
и комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
за локална защита на 
засегнат трафопост - 
дъл ина 25м. Обща 
площ на биологи ното 
укрепване -  .5 дка.     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК при с. 
Брягово  р. 
Харманлийска 

Решение 1.66. 
Решения 1.5  1.1   
1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.61  1.6   1.64 и 
1.65 са съотносими 
и към този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.    1.61  1.6   1.64 и 
1.65 са съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК при с. 
Брягово  р. 
Харманлийска 

Решение 1.67. 
Изгра дане на 
земно-насипна дига 
и комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
за локална защита на 
засегната помпена 
станция - дъл ина   м. 
Обща площ на 
биологи ното 
укрепване -  .5 дка.     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 

Решение 1.6 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7 и 1.  са 
съотносими и към 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7 и 1.  са 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

общественото 
здраве 

Узунд овска този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - с. 
Узунд ово  по двата 
бряга на р. 
Узунд овска 

Решение 1.6 . 
По истване и 
стопанисване на 
ре ните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и е егодно 
по истване на 
коритото на 
р.Узунд овска в зоната 
на с. Узунд ово 
(дъл ина      м  площ 
   дка) от дървета  
 расти  блатна 
растителност  битови и 
строителни отпадъци .     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 
Узунд овска 

Решение 1.7 . 
Осигуряване на 
локална защита от 
наводнения на -
смесено- илищни 
райони   

Изгра дане 
на 
земнонасипн
а дига с 
висо ина 1.5 
м в 
комбинация с 
биологи но 
укрепване по 
двата бряга 
на р. 
Узунд овска  
в зоната на с. 
Узунд ово - 
22   м по 
левия бряг и 
 2  м по 
десния. 
Обща площ 
на 
биологи ното   1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

укрепване - 
   дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 
Узунд овска 

Решение 1.7 . 
Осигуряване на 
локална защита от 
наводнения на -
смесено- илищни 
райони   

Изгра дане 
на подпорни 
стени по 
двата бряга 
на р. 
Узунд овска  
в зоната на с. 
Узунд ово - 
висо ина   м  
15   м по 
левия бряг и 
 2  м по 
десния 

 ярката следва 
да се изпълни в 
комбинация със 
земнонасипната 
дига по левия 
бряг на р. 
Узунд овска  в 
зоната на с. 
Узунд ово  с 
висо ина 1.5 м 
и дъл ина 7   
м 1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 
Узунд овска 

Решение 1.7 . 
Осигуряване на 
локална защита от 
наводнения на -
смесено- илищни 
райони   

Изгра дане 
на 
земнонасипн
а дига с 
висо ина 1.5 
м в 
комбинация с 
биологи но 
укрепване по 
левия бряг на 
р. 
Узунд овска  
в зоната на с. 
Узунд ово - 
7   м. Площ 
на 
биологи ното 
укрепване - 

 ярката следва 
да се изпълни в 
комбинация с 
подпорните 
стени по двата 
бряга на р. 
Узунд овска  в 
зоната на с. 
Узунд ово с 
висо ина   м и 
дъл ина 15   м 
по левия бряг и 
 2  м по десния 1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

1  дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 
Узунд овска 

Решение 1.71. 
Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на 
ре ния отток 

Повдигане на моста 
над р. Узунд овска на 
Републикански път IV-
   7 с 1 м  с. 
Узунд ово.   

Остойностяване
то следва да се 
извърши за 
ново 
съоръ ение със 
светли размери 
- дъл ина 15 м  
висо ина   м и 
ширина на 
платното - 5 м. 
 а се предвиди 
и изпълнение 
на масивен 
ст.бет.парапет с 
дъл ина 2    
м  свързващ 
дигите по 2-та 
бряга. 1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 
Узунд овска 

Решение 1.72. 
Е егодно 
обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
мостовете и 
пасарелките (общо 5 
бр.) на р. Узунд овска 
в зоната на с. 
Узунд ово.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - с. 
Узунд ово  по двата 
бряга на р. 

Решение 1.7 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.69, 1.70, 
1.7   1.71 и 1.72 са 
съотносими и към 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.69, 
1.7   1.7   1.71 и 1.72 
са съотносими и към 
този проблем     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

здраве Узунд овска този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - с. 
Узунд ово  по двата 
бряга на р. 
Узунд овска 

Решение 1.74. 
Изгра дане на 
земно-насипна дига 
и комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
за локална защита на 
трафопостове в зоната 
на с. Узунд ово - обща 
дъл ина 6  м  площ на 
биологи ното 
укрепване -  .5 дка.     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК при с. 
Узунд ово  по двата 
бряга на р. 
Узунд овска 

Решение 1.75. 
Решения 1.5  1.1   
1.6, 1.7, 1.8, 1.69, 
1.7   1.7   1.71 и 
1.72 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.69, 1.70, 1.7   1.71 и 
1.72 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 
Гьолдере 

Решение 1.76. 
Решения 1.1   1.6  
1.7 и 1.  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7 и 1.  са 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. 
Узунд ово  р. 
Гьолдере 

Решение 1.77. 
Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на 
габионна стена по 
десния бряг на р. 
Гьолдере  в зоната на 
засегнатите смесени 
 илищни райони в с. 
Узунд ово - висо ина 
1.5 м  дъл ина 6   м.     0 0 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК м-ду с. 
Узунд ово и 
вливането на р. 
Узунд овска в р. 
Харманлийска  по 
двата бряга на р. 
Узунд овска 

Решение 1.7 . 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7 и 1.  са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6  1.7 и 1.  
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.7 . 
Решения 1.1   1.6, 
1.7  1.  и 1.   са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7  1.  и 1.   
са съотносими и към 
този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.  . 
По истване и 
стопанисване на 
ре ните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и е егодно 
по истване на 
коритото на р. 
Харманлийска в зоната 
на гр. Харманли 
(дъл ина 45   м  площ 
250 дка) от дървета  
 расти  блатна 
растителност  битови и 
строителни отпадъци .     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1. 1. 
Реконструкция и 
поддър ане на 
корекциите 

Поддръ ка на дигите 
на р. Харманлийска в 
зоната на гр. Харманли 
- 25   м по левия бряг 
и 4    м по десния     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 

Решение 1. 2. 
Възстановяване на 
компрометирани 

Възстановяване на 
слегнали у астъци с 
висо ина  .5 м - 5   м     1 1 1 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

 ивот и 
общественото 
здраве 

Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

диги 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.  . 
Изгра дане на 
земно-насипна дига 
и комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
по левия бряг на р. 
Харманлийска  в 
у астъка над моста на 
Европейски път Е   в 
гр. Харманли - обща 
дъл ина 1 5  м  площ 
на биологи ното 
укрепване - 2  дка.     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1. 4. 
Поддър ане на 
съществуващите 
канализационни 
мре и в добро 
състояние 

Поддръ ка на 4  км от 
канализационната 
мре а на гр. Харманли 
в добро състояние - 
периоди ни инспекции 
и по истване на ша ти  
колектори  решетки и 
др.     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1. 5. 
Ре абилитация на 
съществуващи 
канализационни 
мре и 

Ре абилитация на 1  
км от 
канализационната 
мре а на гр. 
Харманли.     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 

Решение 1. 6. 
Актуализиране на 
нормите за 

Ревизия на 
оразмерителните 
методики относно     1 1 1 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

 ивот и 
общественото 
здраве 

Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

оразмеряване на 
канализационни 
мре и 

канализационните 
системи. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1. 7. 
Е егодно 
обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
мостовете (  бр.) и 
дигите (25   м по 
левия бряг и 4    м по 
десния) на р. 
Харманлийска в зоната 
на гр. Харманли.     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.  . 
Евакуация на 
засегнатото 
население 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
евакуация на 
населението от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Харманли.     0 0 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
 илищни райони - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.  . 
Изпомпване от 
залети ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Харманли  с 
цел възстановяване     0 0 1 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

нормалните условия за 
 ивот. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1.  . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на  еста 
за спорт и отди  - гр. 
Харманли  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 1. 1. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 
1.85, 1.86 и 1. 7 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на енергийната 
инфраструктура - гр. 
Харманли  десен 
бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1. 2. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     0 1 1 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от ВиК - гр. 
Харманли  десен 
бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1.  . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно 
съотносими и към 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     0 1 1 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Тракиец  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1. 4. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7 и 1.  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7 и 1.  
са съотносими и към 
този проблем     0 0 0 1 0 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Тракиец  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1. 5. 
Поддър ане и 
подобряване 
състоянието на 
съществуващи 
язовири. 

Периоди но 
по истване на откосите 
на стената на яз. 
Тракиец (15  дка)  
под одната  аст към 
преливника (   дка) и 
долния у астък от 5   
м след стената (1  дка) 
от дървета и  расти. 
Възстановяване на 
нарушени облицовъ ни 
елементи на 
съоръ енията за 
отве дане на високите 
води (по съвсем груба 
оценка около 1   м  
бетон. Поддръ ка на 
основния изпускател и 
затворните му органи в 
изправно те ни еско 
състояние  мониторинг 
на поло ението на 
депресионната крива и 
филтрацията през  под 
и около язовирната 
стена на яз. Тракиец   

По данни от 
аварийния план 
на яз. Тракиец  
е необ одимо 
прове дане на 
корекционни и 
укрепителни 
мероприятия за 
дерето 
отве дащо 
водите от 
преливника. 
Основният 
изпускател не 
функционира 
вследствие 
повреда откакто 
съоръ ението 
се експлоатира  
поради което 
липсва и акт 16. 
 а се 
предвидят 
ремонтни 
дейности по 
заседналия 0 0 0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

савак на 
основния 
изпускател. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия 
 ивот и 
общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени  илищни 
райони - с. Тракиец  
ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 1. 6. 
Ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водо ранилища. 
Недопускане на 
преливане през 
короната на дигите 
при поройни вале и 
в сравнително 
малки водосборни 
области. 

Регулиране нивата на 
язовирите и 
предви дане на 
свободни обеми за 
ретензиране на 
о аквани високи вълни.     1 1 1 0 1 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение над с. 
Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

Решение 2.1. 
Решения 1.1   1.6  
1.7 и 1.  са 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7 и 1.  са 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение над с. 
Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

Решение 2.2. 
Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на нова 
стоманобетонна 
подпорна стена по 
контура на засегнатите 
стопански обекти - 
дъл ина 5   м  
висо ина - 2 м     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 

Заливане на обекти 
на индустрия-

Решение 2. . 
Евакуация на скъпа 

При преминаване на 
водни коли ества      0 0 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

производство и 
съ ранение над с. 
Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

и ценна те ника над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
евакуация на персонал 
и ценна те ника от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Хасково. 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение над с. 
Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

Решение 2.4. 
Изпомпване от 
залети ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Хасково  с цел 
възстановяване 
нормалните условия.     0 0 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура - с. 
Въгларово  ляв бряг 
р. Хасковска 

Решение 2.5. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.1, 1.3, 1.4, 
1.  и 1.1  са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.1, 
1.   1.4  1.  и 1.1  са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 2.6. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 2.7. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на  ВР 
институции - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 2. . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
администрации - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 2. . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
Културни обекти - гр. 
Хасково  по двата 
бряга на р. Хасковска 

Решение 2.1 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21, 1.22, 1.23 
и 1.24 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 
1.2  и 1.24 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура м-ду 
гр. Хасково и с. 
Подкрепа  р. 

Решение 2.11. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   
са напълно 
съотносими и към 

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7  1.  и 
1.   са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

инфраструктур
а и бизнеса 

Хасковска този проблем 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
те ни еска 
инфраструктура м-ду 
гр. Хасково и с. 
Подкрепа  р. 
Хасковска 

Решение 2.12. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   
са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7  1.  и 
1.33 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура - с. 
Стамболийски  ляв 
бряг р. Балаклидере 

Решение 2.1 . 
Решения 1.5  1.1   
1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1. 5 и 1. 6 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.    1. 5 и 1. 6 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение - с. 
Стамболийски  ляв 
бряг р. Балаклидере 

Решение 2.14. 
Решения 1.5  1.1   
1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1. 5 и 1. 6 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.    1. 5 и 1. 6 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура - с. 
Подкрепа  ляв бряг 
р. Хасковска 

Решение 2.15. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   
са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7  1.  и 
1.   са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 

Решение 2.16. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7  1.  и 
1.   са напълно     0 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

съ ранение - с. 
Подкрепа  ляв бряг 
р. Хасковска 

са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура - с. 
 инево  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 2.17. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.39, 1.40, 
1.41 и 1.42 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.39, 
1.4   1.41 и 1.42 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение - с. 
 инево  по двата 
бряга на р. 
Харманлийска 

Решение 2.1 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.39, 1.40, 
1.41 и 1.42 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.39, 
1.4   1.41 и 1.42 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
Администрация 
(Кметство и Поща 
 инево) - с.  инево  
десен бряг р. 
Харманлийска 

Решение 2.1 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.39, 1.40, 
1.41 и 1.42 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.39, 
1.4   1.41 и 1.42 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура при 
с. Стойково  ляв бряг 
р. Харманлийска 

Решение 2.2 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.47, 1.48, 
1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.47, 
1.4   1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: Заливане на Решение 2.21.  ерките към Решения   Засегнатите 1 1 1 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

те ни еска 
инфраструктура при 
с. Стойково  р. 
Харманлийска 

Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.47, 1.48, 
1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.47, 
1.4   1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към този 
проблем 

обекти на 
те ни еската 
инфраструктура 
попадат изцяло 
в коритото на 
реката  като 
същите 
представляват 
диги и канали  
т.е. Тя ното 
заливане не 
следва да 
предизвиква 
щети. 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 2.22. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.47, 1.48, 
1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.47, 
1.4   1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
Администрация 
(Кметство и 
 италище) - с. 
Стойково  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 2.2 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.47, 1.48, 
1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.47, 
1.4   1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 

Заливане на 
Културни обекти 
(Православен  рам 
"Св. Георги") - с. 
Стойково  ляв бряг р. 

Решение 2.24. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.47, 1.48, 
1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.47, 
1.4   1.5   1.51  1.52 и 
1.5  са напълно 
съотносими и към този     0 0 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

инфраструктур
а и бизнеса 

Харманлийска съотносими и към 
този проблем 

проблем 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура при 
с. Родопи  р. 
Харманлийска 

Решение 2.25. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.48, 1.51, 
1.52  1.5   1.57 и 
1.5  са съотносими 
и към този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.48, 
1.51  1.52  1.5   1.57 и 
1.5  са съотносими и 
към този проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура при 
с. Родопи  р. 
Харманлийска 

Решение 2.26. 
Надгра дане на 
диги 

Надгра дане на 
съществуващата дига с 
1.5 м по десния бряг на 
р. Харманлийска в 
зоната на с. Родопи - 
дъл ина 74  м     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура при 
с. Родопи  р. 
Харманлийска 

Решение 2.27. 
Изгра дане на 
земно-насипна дига 
и комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига и 
биологи но укрепване 
по левия бряг на десен 
приток на р. 
Харманлийска  
заустващ след с. 
Родопи - дъл ина 2   
м  висо ина 2 м     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
те ни еска 
инфраструктура при 
с. Родопи  р. 
Харманлийска 

Решение 2.2 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.48, 1.51, 
1.52, 1.53, 1.57, 
1.5   2.26 и 2.27 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.48, 
1.51, 1.52, 1.53, 1.57, 
1.5   2.26 и 2.27 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     0 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение при с. 
Родопи  р. 
Харманлийска 

Решение 2.2 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.48, 1.51, 
1.52, 1.53, 1.57, 
1.5   2.26 и 2.27 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.48, 
1.51, 1.52, 1.53, 1.57, 
1.5   2.26 и 2.27 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура при 
с. Брягово  р. 
Харманлийска  

Решение 2.  . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.61, 
1.6   1.64 и 1.65 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.61  1.6   1.64 и 1.65 
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
те ни еска 
инфраструктура при 
с. Брягово  ляв бряг 
р. Харманлийска  

Решение 2. 1. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.61, 
1.6   1.64 и 1.65 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.61, 1.63, 1.64 и 1.65 
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение при с. 
Брягово  р. 
Харманлийска  

Решение 2. 2. 
Решения 1.13, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.33, 1.61, 
1.6   1.64 и 1.65 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.61  1.6   1.64 и 1.65 
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура при 
с. Узунд ово  р. 

Решение 2.  . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.69, 1.70, 
1.7   1.71 и 1.72 са 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.69, 
1.7   1.7   1.71 и 1.72 
са напълно     1 1 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Узунд овска  напълно 
съотносими и към 
този проблем 

съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
те ни еска 
инфраструктура при 
с. Узунд ово  р. 
Узунд овска  

Решение 2. 4. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.69, 1.70, 
1.7   1.71 и 1.72 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.69, 
1.7   1.7   1.71 и 1.72 
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение при с. 
Узунд ово  р. 
Узунд овска  

Решение 2. 5. 
Решения 1.1   1.6, 
1.7, 1.8, 1.69, 1.70, 
1.7   1.71 и 1.72 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.69, 
1.7   1.7   1.71 и 1.72 
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура при 
с. Узунд ово  р. 
Гьолдере 

Решение 2. 6. 
Решения 1.1   1.6  
1.7  1.  и 1.77 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7  1.  и 1.77 
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
те ни еска 
инфраструктура при 
с. Узунд ово  р. 
Гьолдере 

Решение 2. 7. 
Решения 1.1   1.6  
1.7  1.  и 1.77 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.1   1.6  1.7  1.  и 1.77 
са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 

Заливане на 
транспортна 

Решение 2.  . 
Решения 1.1   1.6  

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33,     1 1 1 1 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

инфраструктура - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно съотносими и 
към този проблем 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
те ни еска 
инфраструктура - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Решение 2.  . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Решение 2.4 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 
1. 5  1. 6 и 1. 7 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на обекти 
на индустрия-
производство и 
съ ранение - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Решение 2.41. 
Евакуация на скъпа 
и ценна те ника 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
евакуация на персонал 
и ценна те ника от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Харманли.     0 0 1 0 0 

Приоритет 2: Заливане на обекти Решение 2.42. При преминаване на     0 0 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

на индустрия-
производство и 
съ ранение - гр. 
Харманли  р. 
Харманлийска 

Изпомпване от 
залети ниски  асти  

водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на 
Община Харманли  с 
цел възстановяване 
нормалните условия. 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
автогара - гр. 
Харманли  десен 
бряг р. 
Харманлийска 

Решение 2.4 . 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.84, 1.85, 1.86 
и 1. 7 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.84, 1.85, 
1. 6 и 1. 7 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
администрации - гр. 
Харманли  десен 
бряг р. 
Харманлийска 

Решение 2.44. 
Решения 1.1   1.6  
1.7, 1.8, 1.33, 1.80, 
1.81, 1.84, 1.85, 1.86 
и 1. 7 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1.80, 1.81, 1.84, 1.85, 
1. 6 и 1. 7 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 0 0 

Приоритет 2: 
По-висока 
степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

Заливане на 
транспортна 
инфраструктура - с. 
Тракиец  ляв бряг р. 
Харманлийска 

Решение 2.45. 
Решения 1.5  1.1   
1.6, 1.7, 1.   1. 5 и 
1. 6 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 
1. 5 и 1. 6 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 0 0 1 

Приоритет 2: 
По-висока 

Заливане на обекти 
на индустрия-

Решение 2.46. 
Решения 1.5  1.1   

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8,     0 0 0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктур
а и бизнеса 

производство и 
съ ранение - с. 
Тракиец  ляв бряг р. 
Харманлийска 

1.6  1.7  1.   1. 5 и 
1. 6 са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

1. 5 и 1. 6 са напълно 
съотносими и към този 
проблем 

Приоритет  : 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

Заливане на Зелени 
територии р. 
Хасковска  
Харманлийска  
Узунд овска и 
притоци 

Решение  .1. 
Решения 1.5  1.1   
1.6, 1.7, 1.8, 1.33, 
1. 5 и 1. 6 са 
напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.    1. 5 и 1. 6 са 
напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 1 1 

Приоритет  : 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

Заливане на 
защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Харманлийска река 

Решение  .2. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   
са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7  1.  и 
1.   са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет  : 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

Заливане на 
защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Остър камък 

Решение  . . 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   
са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7  1.  и 
1.   са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет  : 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

Заливане на 
защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Река  арица 

Решение  .4. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   
са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

 ерките към Решения 
1.5, 1.13, 1.6, 1.7  1.  и 
1.   са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 0 0 

Приоритет  : 
Повишаване 
защитата на 

Заливане на 
защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 

Решение  .5. 
Решения 1.5  1.1   
1.6  1.7  1.  и 1.   

 ерките към Решения 
1.5  1.1   1.6  1.7  1.  и 
1.   са напълно     0 0 1 0 0 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

околната 
среда 

 ефилето - Олу дере са напълно 
съотносими и към 
този проблем 

съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 4: 
Подобряване 
на 
подготвеностт
а и реакциите 
на 
населението 

1. Недостатъ на 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

Решение 4.1. 
Повишаване на 
общественото 
съзнание  
подготовка и 
у астие 

Осигуряване на 
обществена 
подготвеност за 
реакция при запла а от 
наводнения  рез: 1) 
предоставяне на 
актуална информация 
на страницата на 
общината  свързана с 
въпросите на 
наводненията: 2) 
разпространението на 
радио съобщения;  ) 
публикуване в местни 
медии на рубрики  
свързани с въпросите 
на наводненията и 4) 
разпространение на 
дипляни/флаери по 
въпросите на 
наводненията   

Информацията 
е необ одима с 
цел вклю ване 
на 
обществеността 
и нейното 
анга иране с 
въпросите на 
УРН. 
Информацията 
е необ одима и 
с цел 
индивидуално 
разпознаване 
на риска и на 
възмо ностите 
за действие. 1 1 1 1 1 

Приоритет 4: 
Подобряване 
на 
подготвеностт
а и реакциите 
на 
населението 

1. Недостатъ на 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

Решение 4.2. 
Обу ение на 
населението с 
у астието на 
представители на 
общината  местни 
организации и 
представители на 
съседните общини 

Специално 
организирани събития 
за полу аване на 
знания  информация и 
развитие на умения в 
слу ай на наводнение   

Обу ението на 
населението е 
необ одимо с 
цел вклю ване 
на 
обществеността 
и нейното 
анга иране с 
въпросите на 1 1 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

УРН и с цел 
индивидуално 
разпознаване 
на риска и на 
възмо ностите 
за действие. 

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

1. Липса на 
достатъ на 
оперативна 
информация за УРН 
– липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при 
бедствия и аварии. 
Липсва общинско 
звено за постоянна 
връзка с Б    ОСВ  
НИ Х 

Решение 5.1. 
Повишаване на 
институционалния 
капацитет 

Сформиране на 
кризисен общински 
щаб  който да е в 
постоянна връзка с 
НИ Х   ОСВ/ Б ИБР  
областен щаб 
(областна 
администрация) и 
 ВР/ ПБЗН. 
Изготвяне/актуализаци
я на общински план за 
действия при 
наводнения   

Осигуряване за 
координация на 
дейностите по 
защита от 
наводнения  
обмяна на 
информация и 
т.н. 1 1 1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

2. Ниска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на риска 
от наводнения – 
динами но 
променяща се 
нормативна уредба и 
недостатъ ен 
капацитет на 
общинската 

Решение 5.2. 
Обу ение и 
преквалификация 
на кадрите  

Обмяна на знания и 
опит  рез прове дане 
на обу ения-семинари 
на слу ителите на 
общинската 
администрация   

Осигурява 
трансфер на 
знания  опит и 
полезна 
информация от 
водеща 
организация 
към други 
реципиенти. 1 1 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

администрация. На 
база проу ване  
проведено от екипа  
е установена 
необ одимостта от 
осъвременяване на 
нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

 . Липса на 
достатъ ен 
капацитет за 
адекватно реагиране 
на публи ните 
институции при 
наводнения  по-
конкретно: липса на 
добровол ески 
отряди  наде дна 
връзка на 
компетентните 
общински органи с 
населението  липса 
на общинско звено  
анга ирано с 
проблемите на 
наводненията 

Решение 5. . 
Подготовка на 
администрацията за 
действие при 
наводнения - 
прове дане на 
периоди ни 
трениворки и 
инструкта и за 
действия при 
аварийни ситуации 

Подготовка на 
администрацията за 
действие при 
наводнения - 
прове дане на 
периоди ни 
трениворки и 
инструкта и за 
действия при аварийни 
ситуации   

Създаване на 
капацитет за 
адекватно 
реакция на 
публи ните 
институции при 
наводнения 1 1 1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 

4. Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с което 
се повишава рискът 

Решение 5.4. 
Забрана за голи 
се и във 
вододайните зони  с 
последващо 

Забрана за голи се и 
във вододайните зони  
с последващо 
изкуствено 
възобновяване  с   

Създаване на 
по-
благоприятни 
условия при 
наводнение 1 1 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

капацитет за 
УРН 

от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

изкуствено 
възобновяване 

изклю ение на акация 
и топола 

 рез влияние 
вър у силата на 
"високата 
вълна" и 
опазване на 
водоизто ницит
е 

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

4. Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.5. 
Ограни аване 
издаването на 
разрешителни за 
изгра дане на нови 
ВЕЦ  баластриери и 
други обекти  които 
водят до негативни 
промени в 
 идрологията на 
реките.  

Ограни аване и/или 
недопускане на нови 
негативни промени в 
 идрологи ните 
особености на водните 
тела  резултат от 
изгра дане на нови 
ВЕЦ  баластриери и 
други дейности  
водещи до негативни 
промени в 
 идрологията на 
реките   

Предтвратяване 
и намаляване 
на негативните 
промени в 
 идрологията 
на реките.  1 1 1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

4. Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.6. 
Устой иво 
устройствено 
планиране и защита 
на урбанизираните 
територии 

Издаване на 
забрана/ограни ение 
за строителството в 
зони с риск от 
наводнения   

Нормативна 
забрана за ново 
строителство в 
о ертаните зони 
с риск от 
наводнения с 
което: - се 
осигурява път 
за преминаване 
и отти ане на 
високите води; - 
избягва се 
прекият риск за 1 1 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

 ората и 
тя ната 
собственост  

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

4. Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.6. 
Устой иво 
устройствено 
планиране и защита 
на урбанизираните 
територии 

Постоянен мониторинг 
на застрояването в 
близост до 
заливаемите зони   

Нормативно 
регламентиране 
на дейностите 
на местните 
власти за 
ограни аване 
на 
строителството  
вкл. 
незаконното  в и 
в близост до 
заливните зони  
като е егодно 
се извършват 
проверки на 
място и други 
дейности  1 1 1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

4. Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.6. 
Устой иво 
устройствено 
планиране и защита 
на урбанизираните 
територии 

Защитено от 
наводнения 
проектиране и 
изгра дане на сгради    

Прилагане на 
уплътняване на 
основата  
ползване на 
водоустой иви 
материали  по-
високи нива на 
помещенията в 
приземните 
ета и  
ограни ения за 
складиране на 
лесно запалими 1 1 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтернатив
и Забележка 

20 г. 
вълн
а  

100 г. 
вълн
а  

1000 
г. 
вълн
а  

Прелив
ане на 
яз. 
Стамбо
лийски 

Прелив
ане на 
яз. 
Тракиец 

вещества  
замърсяващи 
 имикали и 
пестициди.  

Приоритет 5: 
Подобряване 
на 
администрати
вния 
капацитет за 
УРН 

5. Недостатъ но 
ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водо ранилища 

Решение 5.7. 
Актуализиране на 
наредбите за 
поддър ане и 
експлоатация на 
язовирите с цел 
безопасно 
прове дане на 
високите вълни 
породени от 
поройни 
наводнения 

Актуализиране на 
наредбите за 
поддър ане и 
експлоатация на 
язовирите с цел 
безопасно прове дане 
на високите вълни 
породени от поройни 
наводнения   

Последствията 
от скъсване на 
язовирните 
стени са 
катастрофални. 
Те са много по-
те ки отколкото 
от обикновените 
наводнения 
предизвикани от 
проливни 
вале и. 1 1 1 1 1 

Забележка: 

* Цифра "1" в съответната колонка означава, че дадената мярка/алтернатива е включена в този сценарий.  

* Цифра "0" в съответната колонка означава, че дадената мярка/алтернатива не е включена в този сценарий. 
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5. ОСТОЙНОСТЕНИ МЕРКИ И АЛТЕРНАТИВИ 

Вси ки мерки и алтернативи  съдър ащи се в петте сценария – 2   1   и 1    

годишна вълна  екстремна вълна от преливане на яз. Стамболийски и 

екстремна вълна от преливане на яз. Тракиец, са остойностени съгласно 

Националния каталог. В слу ай  е за дадена мярка или алтернатива не е 

нали на информация в Националния каталог  е използвана информация от 

допълнителни проу вания и експертни оценки. 

Остойностените мерки са представени в следващата таблица: 
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Таблица 7. Остойностени мерки, лв. без ДДС 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.2 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE27-
REAC28 

По истване и 
стопанисване на ре ните 
легла в границите на 
урбанизирана територия 

Основно и е егодно 
по истване на коритото 
на р. Хасковска в зоната 
на с. Въгларово от 
дървета   расти  блатна 
растителност  битови и 
строителни отпадъци - 
дъл ина 22   м  площ 
   дка. По истване 
коритото на ляв приток 
на р. Хасковска  вливащ 
се в с. Въгларово - 
дъл ина 12   м  площ 4 
дка.  4 дка 

Основно 
по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 57 800   57 800 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.2, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на габионни 
стени с висо ина 2.5 м 
по двата бряга на ляв 
приток на р. Хасковска в 
зоната на с. Въгларово - 
  5 м по левия бряг и 
 1  м по десния 

 ъл ина на 
стените -   5 м 
ляв бряг и  1  
м десен бряг  
висо ина - 2.5 
м; 2 реда 
габиони за 
всяка стена 
(ред 1 основа - 
2 габиона по 
ширина; ред 2 - 
1 габион по 
ширина); за 
основата - 1100 

камък - 33 
лв./куб. м; 
поставяне - 10 
лв./бр. 343 200 4 118 347 318 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

бр. габиона 
(56  бр. ляв 
бряг и 54  бр. 
десен бряг) с 
размер   Ш В 
-  м 1.5м 1.5м  
обем - 7425 
куб. м; за ред 2 
- 55  габиона 
(2   бр. ляв 
бряг и 27  бр. 
десен бряг) с 
размер   Ш В 
-  м 1.5м 1м  
обем - 2475 
куб. м; общ 
обем камък - 
     куб. м  
общ брой 
габиони - 1650 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на габионни 
стени с висо ина 2.5 м 
по двата бряга на р. 
Хасковска в зоната на с. 
Въгларово - 124  м по 
левия бряг и 146  м по 
десния 

 ъл ина на 
стените - 1240 
м ляв бряг и 
146  м десен 
бряг  висо ина 
- 2.5 м; 2 реда 
габиони за 
всяка стена 
(ред 1 основа - 
2 габиона по 

камък - 33 
лв./куб. м; 
поставяне - 10 
лв./бр. 562 257 6 747 569 004 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

ширина; ред 2 - 
1 габион по 
ширина); за 
основата - 1802 
бр. габиона 
( 2  бр. ляв 
бряг и  74 бр. 
десен бряг) с 
размер   Ш В 
-  м 1.5м 1.5м  
обем - 12 164 
куб. м; за ред 2 
-   1 габиона 
(414 бр. ляв 
бряг и 4 7 бр. 
десен бряг) с 
размер   Ш В 
-  м 1.5м 1м  
обем - 4055 
куб. м; общ 
обем камък - 
1621  куб. м  
общ брой 
габиони - 2703 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на 
ст.бет.стена с висо ина 
2.5 м по двата бряга на 
р. Хасковска в зоната на 
с. Въгларово - 124  м по 
левия бряг и 146  м по   75 м  16   лв./м  5 400 000 32 400 5 432 400 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

десния 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване в 
най-изто ната  аст на с. 
Въгларово  напре но на 
реката - 12  м. 

дъл ина на 
дигата - 12  м; 
висо ина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 1 
дка 

земно насипна 
дига - 5   лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 60 050 721 60 771 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

3.4 
(1.3
) 

PRE11-
REAC12 

Въве дане и изпълнение 
на  изисквания за добро 
земеделско и екологи но 
състояние на 
селскостопанските площи  

Поддър ане на добро 
земеделско и 
екологи но състояние 
на селскостопанските 
площи в зоната на р. 
Хасковска/Харманлийск
а и притоците й. 

1      дка и 
1   у астника 

Финансови 
стимули за 
стопаните в 
размер на 1  
лв/дка; 
Обу ение: 5  
лв./у астник 
без   С за 
обу ение в 
рамките на 
населеното 
място  от 
където е 
у астника ; 12  
лв./у астник 
без   С за 
обу ение извън 
населеното 
място  от 
където е 
у астника;  105 000   105 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

5.2 
(1.1
, 
5.4, 
5.5) 

PRE36-
PRO20-
PREP15-
REAC62 

Създаване/Изгра дане 
или 
Поддър ане/Оптимизиран
е на системата за 
наблюдение и 
прогнозиране на вале ите 
и ре ния отток в целия 
ре ен басейн  вкл. 
експлоатацията на 
язовирите  

Подобряване 
експлоатацията на 
язовирите във 
водосбора на р. 
Хасковска/Харманлийск
а  предварително 
освобо даване на 
обеми за поемане на 
високи вълни  при 
нали ие на данни за 
о аквани такива. 1 бр. 

По експертна 
оценка - 50 000 
лв.  50 000 600 50 600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

5.2 
(1.1
, 
5.4, 
5.5) 

PREP12-
REAC59 

 оизгра дане  и 
модернизиране на 
мре ата за 
метеорологи ен и 
 идрометри ен 
мониторинг  

Изгра дане на нови 
 идрометри ни и 
метеорологи ни 
пунктове с цел 
подобряване на 
 идроло ката 
информация за 
водосбора на р. 
Хасковска/Харманлийск
а. 

1 
информационн
а система 56   ил. лв. 560 000 6 720 566 720 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE47-
PRO31-
REAC11
8 

Поддър ане и 
подобряване състоянието 
на съществуващи 
язовири. 

Периоди но по истване 
на откосите на стената 
на яз. Сираково (1  
дка)  под одната  аст 
към преливника (2 дка) 
и долния у астък от 5   
м след стената (1  дка) 
от дървета и  расти. 
Поддръ ка на основния   

По експертна 
оценка - 10 000 
лв. годишно 50 000   50 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

изпускател и затворните 
му органи в изправно 
те ни еско състояние  
мониторинг на 
поло ението на 
депресионната крива и 
филтрацията през  под 
и около язовирната 
стена на яз. Сираково 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Е егодно обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално опасните 
водни обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на мостовете 
на р. Хасковска и левия 
й приток в зоната на с. 
Въгларово - 6 бр.      .  

експертни 
становища - 50 
лв/ ас без   С 
за 
консултантски 
услуги; за 
прове дане на 
комисии на 
компетентни 
дър авни 
органи - 3000 
лв. без   С 22 500   22 500 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

Разширяване на „тесните 
места” като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на ре ния 
отток 

Реконструкция на най-
западния мост над р. 
Хасковска в зоната на с. 
Въгларово - повдигане с 
1 м.  

На база с одни 
изготвени 
проекти за 
повдигане от 1 
м: -  емонта  
на платното 
(отстраняване 
на панелите  
асфалтовата 

Експертна 
оценка на база 
на с одни 
проекти в други 
РЗПРН 157 620 1 891 159 511 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

настилка и 
парапетите на 
моста); - 12 720 
лв; - 
Надгра дане 
на основите и 
подпорната 
колона на 
моста с 1 м – 
 4     лв; - 
Надгра дане 
на крилните 
стени по двата 
бряга преди и 
след моста – 25 
    лв; - 
 онта  на 
платното 
(монта  на 
панелите вър у 
основите и 
подпорната 
колона  
асфалтиране и 
монта  на 
парапетите на 
моста) – 65 900 
лв; - 
Непредвидени 
раз оди – 20 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

    лв; - Обща 
стойност 
основни С Р – 
157 62  лв (не 
са вклю ени 
раз оди за 
от у даване на 
имоти  ако това 
ще е 
необ одимо) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

Координация и 
сътрудни ество ме ду 
вси ки управленски нива 
(национално  басейново и 
местно) от единната 
спасителна система 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да евакуация 
на населението от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Хасково. 

По 
информация от 
интернет за 
груби раз ети 
на раз одите 
на ден/ овек 
при евакуация 
– 20 
лв/ден/ овек 
(не са 
вклю ени 
раз оди за 
те никата – 
лодки  високо 
про одима 
те ника  
гориво  труд на 
спасителните 
екипи и т.н.) 
При допускане  

20 
лв./ден/ овек 2 796 600   2 796 600 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

 е евакуацията 
продъл ава 5 
дни и об ваща 
27966 
засегнати 
 ители. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.3 
(1.4
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от залети 
ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Хасково  с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
 ивот. 

В из ислението 
на залетите 
площи се 
вклю ват 
 илищни 
райони  
смесени 
 илищни 
райони и 
комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
122  дка 

 ярката е 
остойностена 
при 
допускането   е 
отводняването 
на 1 залят 
декар струва 
1     лв. 12 280 000   12 280 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4, 
5.5) 

PRE15-
PREP1-
RR6-
REAC16 

Изгра дане на системи за 
ранно предупре дение  
специално адресирани 
към поройни наводнения  
дъл ащи се на 
интензивни вале и с 
малък пространствен и 
времеви об ват 

Изгра дане на система 
за ранно 
предупре дение за 
опасност от наводнения 
вследствие интензивни 
вале и във 
водосборната област на 
р. 
Хасковска/Харманлийск
а. Системата следва да 
функционира в реално 1 бр. 

5     лв. за 
една система 50 000 600 50 600 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

време и да предоставвя 
своевременно 
информация за паднали 
вале и във високите 
 асти на водосбораната 
област. Въз основа на 
съответния  идроло ко-
 идравли ен модел 
следва да се предвидят 
максималните о аквани 
водни нива в р. 
Хасковска/Харманлийск
а и притоците й в 
рамките на РЗПРН и 
при необ одимост да се 
извърши своевременна 
евакуация на  ора и 
те ника  изгра дане 
временни прегради в 
най-застршените зони и 
др. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.1) 

PRE25-
REAC26 

Изкупуване на  астни 
терени  които са в зони с 
голям риск от наводнение 

Изкупуване на  астни 
имоти  които попадат в 
зоната на заливане - 
около 1   дка 1   дка 5 4 лв./дка 59 400   59 400 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 

1.2 
(1.1
, 
1.4, 

PRE27-
REAC28 

По истване и 
стопанисване на ре ните 
легла в границите на 
урбанизирана територия 

Основно и е егодно 
по истване на коритото 
на р. Хасковска в зоната 
на кв. Болярово  2 дка 

Основно 
по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 54 400   54 400 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве 5.4) (дъл ина 1    м  площ 
1  дка)  в западната 
 аст на гр. Хасково и 
ляв приток в зоната на 
кв. Болярово (12   м  
площ 12 дка) от 
дървета   расти  блатна 
растителност  битови и 
строителни отпадъци. 
Основно и е егодно 
по истване на коритото 
на р. Хасковска в зоната 
на гр. Хасково (дъл ина 
     м  от които      м 
в промишлена зона  и 
около 1   м в 
неурбанизирана зона 
ме ду два 
индустриални у астъка  
площ общо 1  дка)  
растителност  битови и 
строителни отпадъци. 

по истване - 
    лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Е егодно обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално опасните 
водни обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на мостовете 
(16 бр.)  пасарелките  
покритите у астъци от 
корекцията на р. 
Хасковска и корекцията 12   .  

експертни 
становища - 50 
лв/ ас без   С 
за 
консултантски 
услуги; за 
прове дане на 
комисии на 45 000   45 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

(2  7   м  общо по 
двата бряга) 

компетентни 
дър авни 
органи - 3000 
лв. без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддър ане на 
корекциите 

Поддръ ка на 
корекцията на р. 
Хасковска в зоната на 
гр. Хасково - 2  7   м 
(вкл. възстановяване на 
нарушена облицовка 
(4   м)) 2  7   м 

поддръ ка - 12 
    лв./г./км  444 000   444 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на масивен 
ст.бет. парапет по двата 
бряга на р. Хасковска в 
зоната на гр. Хасково  
над съществуващите 
подпорни стени - 2 25   
м с висо ина 1 м и 
2 12   м с висо ина 1.5 
м. 
Изгра дане на нови 
подпорни стени в 
изто ната  аст на гр. 
Хасково (промишлена 
зона) по продъл ение 
на съществуващата 
корекция - висо ина на 
стените  .5м и дъл ина 
2 1 5  м. 7 75 м  16   лв./м  12 760 000 76 560 12 836 560 

Приоритет 1: 1.1 PRE56- Разширяване на „тесните Реконструкция моста На база с одни Експертна 157 620 1 891 159 511 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRO41-
REAC12
9 

места” като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на ре ния 
отток 

над р. Хасковска в 
зоната на ул. " раново" 
и ул. "И тиман" - 
разширяване   рез 
разрушаване на устоите 
и изгра дане на нова 
връ на конструкция с 
отвор равен на отвора 
на корекцията - 15 м.  

изготвени 
проекти за 
повдигане от 1 
м: -  емонта  
на платното 
(отстраняване 
на панелите  
асфалтовата 
настилка и 
парапетите на 
моста); - 12 720 
лв; - 
Надгра дане 
на основите и 
подпорната 
колона на 
моста с 1 м – 
 4     лв; - 
Надгра дане 
на крилните 
стени по двата 
бряга преди и 
след моста – 25 
    лв; - 
 онта  на 
платното 
(монта  на 
панелите вър у 
основите и 
подпорната 

оценка на база 
на с одни 
проекти в други 
РЗПРН 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

колона  
асфалтиране и 
монта  на 
парапетите на 
моста) – 65 900 
лв; - 
Непредвидени 
раз оди – 20 
    лв; - Обща 
стойност 
основни С Р – 
157 62  лв (не 
са вклю ени 
раз оди за 
от у даване на 
имоти  ако това 
ще е 
необ одимо) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.2 
(2.1
, 
2.2, 
3.1) 

PRO58-
REAC14
5 

Поддър ане на 
съществуващите 
канализационни мре и в 
добро състояние 

Поддръ ка на    км от 
канализационната 
мре а на гр. Хасково в 
добро състояние - 
периоди ни инспекции и 
по истване на ша ти  
колектори  решетки и 
др.    км   лв./км 1 200   1 200 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 

1.2 
(2.1
, 
2.2, 

PRO60-
REAC14
7 

Ре абилитация на 
съществуващи 
канализационни мре и 

Ре абилитация на 2  км 
от канализационната 
мре а на гр. Хасково. 2  км 5   лв./м 10 000 000 60 000 10 060 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве 3.1) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
) 

PRE59-
PRO44-
REAC13
2 

Изгра дане на прегради 
от  ували с пясък 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изгра дането на 
временни прегради за 
локална защита на 
сградите в засегнатите 
райони. Общата 
дъл ина на преградите 
възлиза на 14  м   а 
висо ината до 1 м) 

Стандартни 
размери на 
 увалите с 
пясък: ширина 
  5 м; дъл ина 
  7 м; висо ина 
при поставяне 
на дългата 
страна     м – 
полезна площ 
(с фронт към 
водата)   7 * 
    =   21 кв.м. 
За 14  м2 са 
необ одими 
667 бр.  ували 
с пясък 

  лв./ увал с 
пясък 2 001   2 001 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE47-
PRO31-
REAC11
8 

Поддър ане и 
подобряване състоянието 
на съществуващи 
язовири. 

Периоди но по истване 
на откосите на стената 
(12 дка)  под одната 
 аст към преливника (2 
дка)  възстановяване на 
облицовката на 
преливника  бързотока 
и долния у астък от 5   
м след стената (1  дка) 
от дървета и  расти. 
По истване на ша тата 
на основния изпускател   

По експертна 
оценка - 15 000 
лв. годишно 75 000   75 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

и при необ одимост 
подмяна на шибъра  
възстановяване на 
нарушения насип при 
байпасния канал  
мониторинг на 
поло ението на 
депресионната крива и 
филтрацията през  под 
и около язовирната 
стена на яз. 
Стамболийски 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE48-
PRO32-
REAC11
9 

Према ване на опасни  
пре ещи и/или 
неефективни язовири 

Према ване на насипа 
на язовирната стена и 
разрушаване на 
съоръ енията към нея - 
около 25   м  земни 
работи. 25   куб./м 

6-7 лв/куб.м 
изкопни работи 
на земни по ви 
по машинен 
способ  17 500   17 500 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 
1.4, 
3.3) 

PRE16-
REAC17 

По истване на ре ни 
у астъци и дерета за 
осигуряване преминаване 
на висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото на 
р. Балаклидере - 
дъл ина 15   м  площ - 
   дка и ляв приток - 
дъл ина     м и площ 
1  дка  в зоната на с. 
Стамболийски от 
дървета   расти  битови 
и строителни отпадъци 
и др. 4  дка 

Основно 
по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 68 000   68 000 

Приоритет 1: 1.1 PRE49- Изгра дане на нови Изгра дане на габионна 2 реда габиони камък - 33 26 160 314 26 474 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRO34-
REAC12
1 

корекции стена с висо ина 2 м по 
левия бряг на р. 
Балаклидере в зоната 
на с.Стамболийски - 
дъл ина 24  м. 

с размер 
  Ш В - 
 м 1м 1м (ред 
1 основа - 2 
габиона по 
ширина; ред 2 - 
1 габион по 
ширина); за 
основата - 160 
бр. габиона  за 
ред 2 -    бр.  
общ обем - 720 
куб. м 

лв./куб. м; 
поставяне - 10 
лв./бр. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 
1.4, 
3.3) 

PRE16-
REAC17 

По истване на ре ни 
у астъци и дерета за 
осигуряване преминаване 
на висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото на 
р. Харманлийска - 
дъл ина 15   м  площ - 
15 дка  в зоната на с. 
 инево от дървета  
 расти и блатна 
растителност. 15 дка 

Основно 
по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 25 500   25 500 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 2 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
по двата бряга на р. 
Харманлийска  в зоната 
на с.  инево - 6   м по 
левия бряг и 15   м по 

дъл ина на 
дигата - 21   м; 
висо ина на 
дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 13 
дка 

земно насипна 
дига -     лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 1 890 650 17 016 1 907 666 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

десния. Обща площ на 
биологи ното укрепване 
- 1  дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE58-
PRO43-
REAC13
1 Надгра дане на диги 

Надгра дане на 
съществуващата дига 
по левия бряг на р. 
Харманлийска надолу 
по те ението от моста 
при с.  инево с 1 м - 
дъл ина 1    м. 

дъл ина на 
дигата - 1    м  
висо ина на 
надгра дането 
- 1 м 

земно насипна 
дига - 5   лв./м 
при 
надгра дане с 
1 м; 500 000 6 000 506 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

Разширяване на „тесните 
места” като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на ре ния 
отток 

Реконструкция на моста 
над р. Харманлийска в 
зоната на с.  инево - 
повдигане с 1 м. 

На база с одни 
изготвени 
проекти за 
повдигане от 1 
м: -  емонта  
на платното 
(отстраняване 
на панелите  
асфалтовата 
настилка и 
парапетите на 
моста); - 12 720 
лв; - 
Надгра дане 
на основите и 
подпорната 
колона на 
моста с 1 м – 
 4     лв; - 
Надгра дане 

Експертна 
оценка на база 
на с одни 
проекти в други 
РЗПРН 157 620 1 891 159 511 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

на крилните 
стени по двата 
бряга преди и 
след моста – 25 
    лв; - 
 онта  на 
платното 
(монта  на 
панелите вър у 
основите и 
подпорната 
колона  
асфалтиране и 
монта  на 
парапетите на 
моста) – 65 900 
лв; - 
Непредвидени 
раз оди – 20 
    лв; - Обща 
стойност 
основни С Р – 
157 62  лв (не 
са вклю ени 
раз оди за 
от у даване на 
имоти  ако това 
ще е 
необ одимо) 

Приоритет 1: 1.1 PRE16- По истване на ре ни Основно и е егодно 4  дка Основно 68 000   68 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

(1.2
, 
1.3, 
1.4, 
3.3) 

REAC17 у астъци и дерета за 
осигуряване преминаване 
на висока вълна  

по истване коритото на 
р. Харманлийска в 
зоната на моста ме ду 
с. Стойково и с. Родопи 
- 5   м преди и 5   м 
след моста  площ 4  
дка  от дървета   расти  
блатна растителност и 
др.  

по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддър ане на 
корекциите 

Поддръ ка на дигите в 
зоната на с. Стойково - 
е егодно по истване на 
дигата и приле ащите й 
зони от дървета и 
 расти в у астък с 
дъл ина 465  м.  465  м 

поддръ ка - 12 
    лв./г./км  279 000   279 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване на 
компрометирани диги 

Възстановяване на 
слегнали у астъци с 
висо ина  .5 м - 5   м 

дъл ина на 
дигата - 5   м; 
висо ина на 
надгра дането 
-  .5 м 

земно насипна 
дига -     лв./м 150 000 1 800 151 800 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

Разширяване на „тесните 
места” като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на ре ния 
отток 

Према ване на стария 
мост на р. 
Харманлийска  на пътя 
ме ду с. Стойково и с. 
Любеново и 
доизгра дане на новото 
съоръ ение. 

На база с одни 
изготвени 
проекти: - 
 онта  на 
платното 
(монта  на 
панелите вър у 
основите и 
подпорната 

Експертна 
оценка на база 
на с одни 
проекти в други 
РЗПРН 71 900 863 72 763 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

колона  
асфалтиране и 
монта  на 
парапетите на 
моста) – 65 900 
лв; - 
Непредвидени 
раз оди – 5 000 
лв; - Обща 
стойност 
основни С Р – 
71     лв (не са 
вклю ени 
раз оди за 
от у даване на 
имоти  ако това 
ще е 
необ одимо) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE58-
PRO43-
REAC13
1 Надгра дане на диги 

Надгра дане на 
съществуващата дига с 
1 м по левия бряг на р. 
Харманлийска от 
на алото й (в зоната на 
с. Стойково) до моста за 
с. Родопи) - дъл ина 
465  м. 

дъл ина на 
дигата - 465  м  
висо ина на 
надгра дането 
- 1 м 

земно насипна 
дига - 5   лв./м 
при 
надгра дане с 
1 м; 2 325 000 13 950 2 338 950 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Е егодно обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на моста и 4   .  

експертни 
становища - 50 
лв/ ас без   С 
за 25 000   25 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве потенциално опасните 
водни обекти 

дигата р. Харманлийска 
(465  м) в зоната на с. 
Стойково. 

консултантски 
услуги; за 
прове дане на 
комисии на 
компетентни 
дър авни 
органи - 3000 
лв. без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 
1.4, 
3.3) 

PRE16-
REAC17 

По истване на ре ни 
у астъци и дерета за 
осигуряване преминаване 
на висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото на 
р. Харманлийска в 
зоната на моста с. 
Родопи - 5   м преди и 
5   м след моста  площ 
4  дка  от дървета  
 расти  блатна 
растителност и др.  4  дка 

Основно 
по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 68 000   68 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

Разширяване на „тесните 
места” като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на ре ния 
отток 

Подмяна на стоманения 
парапет на мост над р. 
Харманлийска за с. 
Родопи с масивен 
стоманобетонен 
парапет с висо ина 1 м  
2 6  м. 6  куб./м 16   лв./м  96 000 1 152 97 152 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 
1.4, 
3.3) 

PRE16-
REAC17 

По истване на ре ни 
у астъци и дерета за 
осигуряване преминаване 
на висока вълна  

Основно и е егодно 
по истване коритото на 
р. Харманлийска в 
зоната на моста за с. 
Брягово - 5   м преди и 
5   м след моста  площ 4  дка 

Основно 
по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 68 000   68 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

4  дка  от дървета  
 расти  блатна 
растителност и др.  

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

Разширяване на „тесните 
места” като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на ре ния 
отток 

Повдигане на моста над 
р. Харманлийска на 
пътя за с. Брягово с 1 м. 

На база с одни 
изготвени 
проекти за 
повдигане от 1 
м: -  емонта  
на платното 
(отстраняване 
на панелите  
асфалтовата 
настилка и 
парапетите на 
моста); - 12 720 
лв; - 
Надгра дане 
на основите и 
подпорната 
колона на 
моста с 1 м – 
       лв; - 
Надгра дане 
на крилните 
стени по двата 
бряга преди и 
след моста – 49 
75  лв; - 
 онта  на 
платното 

Експертна 
оценка на база 
на с одни 
проекти в други 
РЗПРН 202 170 2 426 204 596 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

(монта  на 
панелите вър у 
основите и 
подпорната 
колона  
асфалтиране и 
монта  на 
парапетите на 
моста) – 65 900 
лв; - 
Непредвидени 
раз оди – 40 
    лв; - Обща 
стойност 
основни С Р – 
2 2 17  лв (не 
са вклю ени 
раз оди за 
от у даване на 
имоти  ако това 
ще е 
необ одимо) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване на 
компрометирани диги 

Възстановяване на 
скъсани и слегнали 
у астъци от диги и на р. 
Харманлийска в зоната 
на с. Брягово - около 
2   м. 

дъл ина на 
дигата - 2   м; 
висо ина на 
надгра дането 
-  .5 м 

земно насипна 
дига -     лв./м 150 000 1 800 151 800 

Приоритет 1: 
Опазване на 

2.1 
(1.1

PREP21-
REAC68 

Е егодно обследване на 
те ни еското и 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 4   .  

експертни 
становища - 50 25 000   25 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

) експлоатационното 
състояние на 
потенциално опасните 
водни обекти 

експлоатационното 
състояние на моста и 
дигите на р. 
Харманлийска (около 
 55  м по двата бряга 
на реката) в зоната на с. 
Брягово. 

лв/ ас без   С 
за 
консултантски 
услуги; за 
прове дане на 
комисии на 
компетентни 
дър авни 
органи - 3000 
лв. без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
за локална защита на 
засегнат трафопост - 
дъл ина 25м. Обща 
площ на биологи ното 
укрепване -  .5 дка. 

дъл ина на 
дигата - 25 м; 
висо ина на 
дигата - 1.5 м; 
площ за 
залесяване - 
 .5 дка 

земно насипна 
дига - 7   лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 17 525 210 17 735 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
за локална защита на 
засегната помпена 
станция - дъл ина   м. 
Обща площ на 
биологи ното укрепване 

дъл ина на 
дигата -    м; 
висо ина на 
дигата - 1.5 м; 
площ за 
залесяване - 
 .5 дка 

земно насипна 
дига - 7   лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 21 025 252 21 277 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

-  .5 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.2 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE27-
REAC28 

По истване и 
стопанисване на ре ните 
легла в границите на 
урбанизирана територия 

Основно и е егодно 
по истване на коритото 
на р.Узунд овска в 
зоната на с. Узунд ово 
(дъл ина      м  площ 
   дка) от дървета  
 расти  блатна 
растителност  битови и 
строителни отпадъци .    дка 

Основно 
по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 51 000   51 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
по двата бряга на р. 
Узунд овска  в зоната 
на с. Узунд ово - 2230 
м по левия бряг и  2  м 
по десния. Обща площ 
на биологи ното 
укрепване -    дка. 

дъл ина на 
дигата - 3050 м; 
висо ина на 
дигата - 1.5 м; 
площ за 
залесяване - 38 
дка 

земно насипна 
дига - 7   лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 2 136 900 12 821 2 149 721 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на 
подпорни стени по 
двата бряга на р. 
Узунд овска  в зоната 
на с. Узунд ово - 
висо ина   м  15   м по 
левия бряг и  2  м по 
десния  4   м  16   лв./м  5 568 000 33 408 5 601 408 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
по левия бряг на р. 
Узунд овска  в зоната 
на с. Узунд ово - 7   м. 
Площ на биологи ното 
укрепване - 1  дка. 

дъл ина на 
дигата - 7   м; 
висо ина на 
дигата - 1.5 м; 
площ за 
залесяване - 10 
дка 

земно насипна 
дига - 7   лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 511 500 6 138 517 638 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

Разширяване на „тесните 
места” като мостове и др.  
които водят до 
подприщване на ре ния 
отток 

Повдигане на моста над 
р. Узунд овска на 
Републикански път IV-
   7 с 1 м  с. 
Узунд ово. 

На база с одни 
изготвени 
проекти за 
повдигане от 1 
м: -  емонта  
на платното 
(отстраняване 
на панелите  
асфалтовата 
настилка и 
парапетите на 
моста); - 12 720 
лв; - 
Надгра дане 
на основите и 
подпорната 
колона на 
моста с 1 м – 
       лв; - 
Надгра дане 

Експертна 
оценка на база 
на с одни 
проекти в други 
РЗПРН 202 170 2 426 204 596 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

на крилните 
стени по двата 
бряга преди и 
след моста – 49 
75  лв; - 
 онта  на 
платното 
(монта  на 
панелите вър у 
основите и 
подпорната 
колона  
асфалтиране и 
монта  на 
парапетите на 
моста) – 65 900 
лв; - 
Непредвидени 
раз оди – 40 
    лв; - Обща 
стойност 
основни С Р – 
2 2 17  лв (не 
са вклю ени 
раз оди за 
от у даване на 
имоти  ако това 
ще е 
необ одимо).  

Приоритет 1: 2.1 PREP21- Е егодно обследване на Е егодно обследване     .  експертни 22 500   22 500 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

(1.1
) 

REAC68 те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално опасните 
водни обекти 

на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на мостовете 
и пасарелките (общо 5 
бр.) на р. Узунд овска в 
зоната на с. Узунд ово. 

становища - 50 
лв/ ас без   С 
за 
консултантски 
услуги; за 
прове дане на 
комисии на 
компетентни 
дър авни 
органи - 3000 
лв. без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1.5 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
за локална защита на 
трафопостове в зоната 
на с. Узунд ово - обща 
дъл ина 6  м  площ на 
биологи ното укрепване 
-  .5 дка. 

дъл ина на 
дигата - 6  м; 
висо ина на 
дигата - 1.5 м; 
площ за 
залесяване - 
 .5 дка 

земно насипна 
дига - 7   лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 42 025 504 42 529 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на габионна 
стена по десния бряг на 
р. Гьолдере  в зоната на 
засегнатите смесени 
 илищни райони в с. 
Узунд ово - висо ина 
1.5 м  дъл ина 6   м. 

1 ред габиони с 
размер   Ш В 
-  м 1.5м 1.5м 
- общо 2   бр. 
габиона  общ 
обем - 1350 
куб. м 

камък - 33 
лв./куб. м; 
поставяне - 10 
лв./бр. 46 550 559 47 109 

Приоритет 1: 1.2 PRE27- По истване и Основно и е егодно 25  дка Основно 425 000   425 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

REAC28 стопанисване на ре ните 
легла в границите на 
урбанизирана територия 

по истване на коритото 
на р. Харманлийска в 
зоната на гр. Харманли 
(дъл ина 45   м  площ 
25  дка) от дървета  
 расти  блатна 
растителност  битови и 
строителни отпадъци . 

по истване - 
5   лв./дка; 
е егодно 
по истване - 
    лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддър ане на 
корекциите 

Поддръ ка на дигите на 
р. Харманлийска в 
зоната на гр. Харманли 
- 25   м по левия бряг и 
4    м по десния 65   м 

поддръ ка - 12 
    лв./г./км  390 000   390 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване на 
компрометирани диги 

Възстановяване на 
слегнали у астъци с 
висо ина  .5 м - 5   м 

дъл ина на 
дигата - 5   м; 
висо ина на 
надгра дането 
-  .5 м 

земно насипна 
дига -     лв./м 150 000 1 800 151 800 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изгра дане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

Изгра дане на 
земнонасипна дига с 
висо ина 1 м в 
комбинация с 
биологи но укрепване 
по левия бряг на р. 
Харманлийска  в 
у астъка над моста на 
Европейски път Е   в 
гр. Харманли - обща 
дъл ина 1 5  м  площ 
на биологи ното 

дъл ина на 
дигата - 1 5  м; 
висо ина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 20 
дка 

земно насипна 
дига - 5   лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 676 000 8 112 684 112 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

укрепване - 2  дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.2 
(2.1
, 
2.2, 
3.1) 

PRO58-
REAC14
5 

Поддър ане на 
съществуващите 
канализационни мре и в 
добро състояние 

Поддръ ка на 4  км от 
канализационната 
мре а на гр. Харманли 
в добро състояние - 
периоди ни инспекции и 
по истване на ша ти  
колектори  решетки и 
др. 4  км   лв./км 600   600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.2 
(2.1
, 
2.2, 
3.1) 

PRO60-
REAC14
7 

Ре абилитация на 
съществуващи 
канализационни мре и 

Ре абилитация на 1  км 
от канализационната 
мре а на гр. Харманли. 1  км 5   лв./м 5 000 000 30 000 5 030 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

5.1 
(1.2
) 

PRE73-
REAC14
8 

Актуализиране на 
нормите за оразмеряване 
на канализационни мре и 

Ревизия на 
оразмерителните 
методики относно 
канализационните 
системи. - Неприло имо       

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Е егодно обследване на 
те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално опасните 
водни обекти 

Е егодно обследване 
на те ни еското и 
експлоатационното 
състояние на мостовете 
(  бр.) и дигите (25   м 
по левия бряг и 4    м 
по десния) на р. 
Харманлийска в зоната 
на гр. Харманли. 5   .  

експертни 
становища - 50 
лв/ ас без   С 
за 
консултантски 
услуги; за 
прове дане на 
комисии на 
компетентни 
дър авни 
органи - 3000 27 500   27 500 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

лв. без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

Координация и 
сътрудни ество ме ду 
вси ки управленски нива 
(национално  басейново и 
местно) от единната 
спасителна система 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 100-
годишна висока вълна 
се предви да евакуация 
на населението от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Харманли. 

По 
информация от 
интернет за 
груби раз ети 
на раз одите 
на ден/ овек 
при евакуация 
– 20 
лв/ден/ овек 
(не са 
вклю ени 
раз оди за 
те никата – 
лодки  високо 
про одима 
те ника  
гориво  труд на 
спасителните 
екипи и т.н.) 
При допускане  
 е евакуацията 
продъл ава 5 
дни и об ваща 
6 6  засегнати 
 ители. 

20 
лв./ден/ овек 636 800   636 800 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

Координация и 
сътрудни ество ме ду 
вси ки управленски нива 
(национално  басейново и 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 

По 
информация от 
интернет за 
груби раз ети 

20 
лв./ден/ овек 2 500   2 500 



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              119 

 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве местно) от единната 
спасителна система 

се предви да евакуация 
на населението от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Харманли. 

на раз одите 
на ден/ овек 
при евакуация 
– 20 
лв/ден/ овек 
(не са 
вклю ени 
раз оди за 
те никата – 
лодки  високо 
про одима 
те ника  
гориво  труд на 
спасителните 
екипи и т.н.) 
При допускане  
 е евакуацията 
продъл ава 5 
дни и об ваща 
25 засегнати 
 ители. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.3 
(1.4
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от залети 
ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Харманли  с цел 

В из ислението 
на залетите 
площи се 
вклю ват 
 илищни 
райони  
смесени 
 илищни 
райони и 

 ярката е 
остойностена 
при 
допускането   е 
отводняването 
на 1 залят 
декар струва 
1     лв. 2 370 000   2 370 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

възстановяване 
нормалните условия за 
 ивот. 

комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
2 7 дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.3 
(1.4
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от залети 
ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Харманли  с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
 ивот. 

В из ислението 
на залетите 
площи се 
вклю ват 
 илищни 
райони  
смесени 
 илищни 
райони и 
комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
 .   дка 

 ярката е 
остойностена 
при 
допускането   е 
отводняването 
на 1 залят 
декар струва 
1     лв. 88 300   88 300 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE47-
PRO31-
REAC11
8 

Поддър ане и 
подобряване състоянието 
на съществуващи 
язовири. 

Периоди но по истване 
на откосите на стената 
на яз. Тракиец (15  дка)  
под одната  аст към 
преливника (   дка) и 
долния у астък от 5   м 
след стената (1  дка) от 
дървета и  расти. 
Възстановяване на 
нарушени облицовъ ни 
елементи на 
съоръ енията за 
отве дане на високите   

По експертна 
оценка - 20 000 
лв. годишно 100 000   100 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

води (по съвсем груба 
оценка около 1   м  
бетон. Поддръ ка на 
основния изпускател и 
затворните му органи в 
изправно те ни еско 
състояние  мониторинг 
на поло ението на 
депресионната крива и 
филтрацията през  под 
и около язовирната 
стена на яз. Тракиец 

Приоритет 1: 
Опазване на 
 овешкия  ивот и 
общественото 
здраве 

5.4 
(1.1
, 
1.4, 
3.3) 

PRE31-
PREP2-
RR7-
REAC39 

Ефективно управление на 
водните нива на язовири 
и ретензионни 
водо ранилища. 
Недопускане на 
преливане през короната 
на дигите при поройни 
вале и в сравнително 
малки водосборни 
области. 

Регулиране нивата на 
язовирите и 
предви дане на 
свободни обеми за 
ретензиране на 
о аквани високи вълни. - Неприло имо       

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктура и 
бизнеса 

1.1 
(1.4
, 
2.2, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изгра дане на нови 
корекции 

Изгра дане на нова 
стоманобетонна 
подпорна стена по 
контура на засегнатите 
стопански обекти - 
дъл ина 5   м  
висо ина - 2 м 5   м  16   лв./м  800 000 9 600 809 600 

Приоритет 2: По- 5.5 PREP8- Координация и При преминаване на   Неприло имо -       
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

висока степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктура и 
бизнеса 

(2.1
, 
5.4) 

REAC55 сътрудни ество ме ду 
вси ки управленски нива 
(национално  басейново и 
местно) от единната 
спасителна система 

водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да евакуация 
на персонал и ценна 
те ника от засегнатите 
райони на територията 
на Община Хасково. 

остойностяване 
е възмо но 
единствено 
след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръ ение 
и/или обект на 
конкретно 
предприятие 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктура и 
бизнеса 

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от залети 
ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Хасково  с цел 
възстановяване 
нормалните условия. 

В из ислението 
на залетите 
площи се 
вклю ват 
обекти на 
индустрията и 
те ни еската 
инфраструктур
а с обща площ 
72  дка 

 ярката е 
остойностена 
при 
допускането   е 
отводняването 
на 1 залят 
декар струва 
1     лв. 7 200 000   7 200 000 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктура и 
бизнеса 

2.1 
(2.2
) 

PRE58-
PRO43-
REAC13
1 Надгра дане на диги 

Надгра дане на 
съществуващата дига с 
1.5 м по десния бряг на 
р. Харманлийска в 
зоната на с. Родопи - 
дъл ина 74  м 

дъл ина на 
дигата - 74  м  
висо ина на 
надгра дането 
- 1.5 м 

земно насипна 
дига - 7   лв./м 
при 
надгра дане с 
1 м; 518 000 6 216 524 216 

Приоритет 2: По-
висока степен на 

2.1 
(2.2

PRE53-
PRO38-

Изгра дане на земно-
насипна дига и 

Изгра дане на 
земнонасипна дига и 

дъл ина на 
дигата - 2   м; 

земно насипна 
дига -     лв./м; 180 150 2 162 182 312 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

защита на 
крити ната 
инфраструктура и 
бизнеса 

, 
5.4) 

REAC12
6 

комбинация биологи но укрепване 
по левия бряг на десен 
приток на р. 
Харманлийска  
заустващ след с. 
Родопи - дъл ина 2   
м  висо ина 2 м 

висо ина на 
дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 3 
дка 

залесяване - 50 
лв./дка 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктура и 
бизнеса 5.5 

(2.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

Координация и 
сътрудни ество ме ду 
вси ки управленски нива 
(национално  басейново и 
местно) от единната 
спасителна система 

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да евакуация 
на персонал и ценна 
те ника от засегнатите 
райони на територията 
на Община Харманли.   

Неприло имо - 
остойностяване 
е възмо но 
единствено 
след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръ ение 
и/или обект на 
конкретно 
предприятие       

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
крити ната 
инфраструктура и 
бизнеса 

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от залети 
ниски  асти  

При преминаване на 
водни коли ества  
над върлящи 1  -
годишна висока вълна 
се предви да 
изпомпване на води от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Харманли  с цел 
възстановяване 
нормалните условия. 

В из ислението 
на залетите 
площи се 
вклю ват 
обекти на 
индустрията и 
те ни еската 
инфраструктур
а с обща площ 
 4  дка 

 ярката е 
остойностена 
при 
допускането   е 
отводняването 
на 1 залят 
декар струва 
1     лв. 3 430 000   3 430 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Приоритет 4: 
Подобряване на 
подготвеността и 
реакциите на 
населението 

4.1 
PREP48-
REAC96 

Осигуряване на 
обществена подготвеност 
за реакция при запла а от 
наводнения 

Осигуряване на 
обществена 
подготвеност за 
реакция при запла а от 
наводнения  рез: 1) 
предоставяне на 
актуална информация 
на страницата на 
общината  свързана с 
въпросите на 
наводненията: 2) 
разпространението на 
радио съобщения;  ) 
публикуване в местни 
медии на рубрики  
свързани с въпросите 
на наводненията и 4) 
разпространение на 
дипляни/флаери по 
въпросите на 
наводненията 

Поддър ане на 
интернет 
страницата на 
общината с 
актуална 
информация по 
въпросите на 
наводненията; 
Радио 
излъ вания - 
1   минути в 
годината; 
Публикации в 
местни пе атни 
медии по 
въпросите на 
наводненията; 
Изготвяне на 
1     бр. 
дипляни/флаер
и по въпроса за 
наводненията 

 6  лв без   С 
за изгра дане и 
поддър ане на 
интернет 
страница;  
1   лв./мин. без 
  С за 1 
минута спот в 
радиостанция;  
6   лв. без   С 
за платена 
публикация в 
пе атна медия;  
5   лв. без   С 
за 1     бр. 
дипляни/флаер
и 57 700   57 700 

Приоритет 4: 
Подобряване на 
подготвеността и 
реакциите на 
населението 

4.1 
(4.2
, 
5.3, 
5.5) 

PREP39-
REAC86 

Прове дане на 
обу ителна и 
информационна кампания 
по проблемите свързани с 
наводненията 

Специално 
организирани събития 
за полу аване на 
знания  информация и 
развитие на умения в 
слу ай на наводнение 

е егодно 1   
у астника 

5  лв./у астник 
без   С за 
обу ение в 
рамките на 
населеното 
място  от 
където е 
у астникът; 12  25 000   25 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

лв./у астник 
без   С  за 
обу ение извън 
населеното 
място  от 
където е 
у астникът 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.5 
(5.2
, 
5.4) 

PREP13-
REAC60 

Създаване на ме анизъм 
за координация на 
действията при 
възникване на риск от 
наводнения  вкл. в 
трансграни ен район 

Сформиране на 
кризисен общински щаб  
който да е в постоянна 
връзка с НИ Х   ОСВ/ 
Б ИБР  областен щаб 
(областна 
администрация) и 
 ВР/ ПБЗН. 
Изготвяне/актуализация 
на общински план за 
действия при 
наводнения   

7 000 
лв./годишно без 
  С за 
наемане на 
допълнителен 
слу ител към 
общинската 
администрация 
(в т. . 
възнагра дени
я  осигурителни 
плащания; 
оборудване и 
поддръ ка на 
работно място 
и др.)  и 
изготвяне на 
общински план 
за действия при 
наводнения 35 000   35 000 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни

5.3 
(5.5
) 

PREP46-
REAC94 Обмяна на знания и опит 

Обмяна на знания и 
опит  рез прове дане 
на обу ения-семинари 

е егодно 50 
у астника 

5  лв./у астник 
без   С за 
обу ение в 12 500   12 500 



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              126 

 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

я капацитет за 
УРН 

на слу ителите на 
общинската 
администрация 

рамките на 
населеното 
място  от 
където е 
у астникът; 12  
лв./у астник 
без   С  за 
обу ение извън 
населеното 
място  от 
където е 
у астникът 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.3 
(5.2
, 
5.4, 
5.5) 

PREP20-
REAC66 

Създаване на капацитет 
на компетентните органи 
(РИОСВ или Б ) 

Подготовка на 
администрацията за 
действие при 
наводнения - 
прове дане на 
периоди ни трениворки 
и инструкта и за 
действия при аварийни 
ситуации 

е егодно 5  
у астника 

5  лв./у астник 
без   С за 
обу ение в 
рамките на 
населеното 
място  от 
където е 
у астникът; 12  
лв./у астник 
без   С  за 
обу ение извън 
населеното 
място  от 
където е 
у астникът 12 500   12 500 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни

5.1 
(1.1
, 

PRE30-
REAC31 

Забрана за голи се и във 
вододайните зони  с 
последващо изкуствено 

Забрана за голи се и 
във вододайните зони  с 
последващо изкуствено   Неприло имо       
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

я капацитет за 
УРН 

1.4, 
5.4) 

възобновяване  с 
изклю ение на акация и 
топола 

възобновяване  с 
изклю ение на акация и 
топола 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.1 
(3.3
, 
5.4) 

PRO11-
REAC38 

Ограни аване и/или 
недопускане на нови 
негативни промени в 
 идрологи ните 
особености на водните 
тела 

Ограни аване и/или 
недопускане на нови 
негативни промени в 
 идрологи ните 
особености на водните 
тела  резултат от 
изгра дане на нови 
ВЕЦ  баластриери и 
други дейности  водещи 
до негативни промени в 
 идрологията на реките   Неприло имо       

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.1 
(1.1
, 
1.4) 

PRE20-
REAC21 

Издаване на забрана за 
строителството в зони с 
риск от наводнения 

Издаване на 
забрана/ограни ение за 
строителството в зони с 
риск от наводнения   Неприло имо       

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

1.1 
(1.4
, 
5.2) 

PRE19-
REAC20 

Постоянен мониторинг на 
застрояването в близост 
до заливаемите зони 

Постоянен мониторинг 
на застрояването в 
близост до заливаемите 
зони   

2       лв/год. 
без   С за 
цялата 
басейнова 
дирекция (вкл. 
възнагра дени
я и 
осигурителни 
плащания на 
слу ителите; 
закупуване на 32 250   32 250 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(и) 

Код по 
каталог
а на 
мерките 
за ПУРН Наименование на мярка Описание 

Изчислено 
количество 
(спрямо 
единицата 
мярка) Единична цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 
към 
структурни 
мерки (лв. 
без ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

автомобили и 
др.те ника; 
сателитно 
заснемане и 
др.оперативни 
раз оди) - 
средно 645  лв. 
за РЗПРН 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

2.1 
(2.2
, 
5.1) 

PRO13-
REAC41 

Защитено от наводнения 
проектиране и изгра дане 
на сгради  

Защитено от 
наводнения 
проектиране и 
изгра дане на сгради  

1    аса 
консултантски 
услуги  

Раз оди за 
консултантски 
услуги за 
подготовка на 
проекти и 
оценки - 50 
лв./ ас без   С 25 000   25 000 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.1 
(3.3
, 
5.4, 
5.5) 

PRE35-
PREP5-
RR8-
REAC52 

Актуализиране на 
наредбите за поддър ане 
и експлоатация на 
малките язовири с цел 
безопасно прове дане на 
високите вълни породени 
от поройни наводнения. 

Актуализиране на 
наредбите за 
поддър ане и 
експлоатация на 
язовирите с цел 
безопасно прове дане 
на високите вълни 
породени от поройни 
наводнения   Неприло имо       
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6. ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВИ  

Изборът коя алтернатива на Решения 1.   1.   и 1.7   да бъде вклю ена в 

програмата от мерки за сценариите 2   1   и 1    годишна вълна е направен 

 рез анализ на ефективността на раз одите. Резултатите са представени по-

долу: 

Решение 1.3. Изграждане на нови корекции 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Изгра дане на габионни стени с 
висо ина 2.5 м по двата бряга 
на р. Хасковска в зоната на с. 
Въгларово - 124  м по левия 
бряг и 146  м по десния 

лв. 562 257 1 687 1 687 1 687 1 687 

Норма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 1 

лв. 546 519  6 123  4 681  3 181  1 622  

Изгра дане на ст.бет.стена с 
висо ина 2.5 м по двата бряга 
на р. Хасковска в зоната на с. 
Въгларово - 124  м по левия 
бряг и 146  м по десния 

лв. 540 000 
2 160 

000 
2 700 

000 
16 200 16 200 

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 2 

лв. 
4 943 

725  
4 601 

474  
2 625 

533  
30 555  15 577  

Забеле ка: Пари ните потоци се дисконтират към 2 16 г. 

 

Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект)  имат еднакъв срок за изпълнение  неутрални са по отношение целите 

на Р В  имат иденти ен принос за адаптиране към климати ните изменения и 

към момента нямат осигурено финансиране  то въз основа на резултатите от 

оценката следва да бъде предпочетена Алтернатива 1, т.е. тази с по-ниски 

разходи, която да бъде включена в програмите от мерки на различните 

сценарии. 

 

Решение 1.33. Подобряване състоянието или премахване на опасен 
язовир 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Поддър ане и подобряване 
състоянието на съществуващи 
язовири. 

лв. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Норма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 1 

лв. 66 777  54 448  41 626  28 291  14 423  
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Према ване на опасни  
пре ещи и/или неефективни 
язовири 

лв. 17 500 0 0 0 0 

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 2 

лв. 16 827  0  0  0  0  

Забеле ка: Пари ните потоци се дисконтират към 2 16 г. 

Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект)  имат еднакъв срок за изпълнение  неутрални са по отношение целите 

на Р В  имат иденти ен принос за адаптиране към климати ните изменения и 

към момента нямат осигурено финансиране  то въз основа на резултатите от 

оценката следва да бъде предпочетена Алтернатива 2, т.е. тази с по-ниски 

разходи, която да бъде включена в програмите от мерки на различните 

сценарии. 

 

Решение 1.70. Осигуряване на локална защита от наводнения на смесено-
жилищни райони 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Изгра дане на земнонасипна 
дига с висо ина 1.5 м в 
комбинация с биологи но 
укрепване по двата бряга на р. 
Узунд овска  в зоната на с. 
Узунд ово - 22   м по левия 
бряг и  2  м по десния. Обща 
площ на биологи ното 
укрепване -    дка. 

лв. 213 500 854 000 
1 069 

400 
6 411 6 411 

Норма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 1 

лв. 
1 956 

301  
1 821 

053  
1 039 

895  
12 091  6 164  

Изгра дане на подпорни стени 
по двата бряга на р. 
Узунд овска  в зоната на с. 
Узунд ово - висо ина   м  15   
м по левия бряг и  2  м по 
десния и Изгра дане на 
земнонасипна дига с висо ина 
1.5 м в комбинация с 
биологи но укрепване по левия 
бряг на р. Узунд овска  в зоната 
на с. Узунд ово - 7   м. Площ 
на биологи ното укрепване - 10 
дка. 

лв. 
1 068 

300 
2 228 

735 
2 785 

535 
18 239 18 239 

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 2 

лв. 
5 594 

713  
4 750 

201  
2 711 

475  
34 400  17 537  

Забеле ка: Пари ните потоци се дисконтират към 2 16 г. 

Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект)  имат еднакъв срок за изпълнение  неутрални са по отношение целите 
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на Р В  имат иденти ен принос за адаптиране към климати ните изменения и 

към момента нямат осигурено финансиране  то въз основа на резултатите от 

оценката следва да бъде предпочетена Алтернатива 2, т.е. тази с по-ниски 

разходи, която да бъде включена в програмите от мерки на различните 

сценарии. 

 

7. ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА СЦЕНАРИИТЕ 20, 100, 1000 ГОДИШНА ВЪЛНА 
И ПРИ ПРЕЛИВАНЕ НА ЯЗ. СТАМБОЛИЙСКИ И ЯЗ. ТРАКИЕЦ   

След избора на мерките  рез прилагане на анализа на ефективността на 

раз одите се изготвя програма от мерки за всеки един от петте сценария – 20, 

100, 1    годишна вълна на заливане, и при преливане на яз. Стамболийски и 

яз. Тракиец.  

Програмата от мерки за всеки сценарий вклю ва следните атрибути:  

- Избран сценарий (вълна на заливане)  

- Национален приоритет за управление на риска от наводнения 

- Цел (и) 

- Решение 

- Код по каталога на мерките за ПУРН 

- Код на мярката в ПУРБ (ако е прило имо) 

- Уникален код 

- Вид мярка (структурна / неструктурна мярка) 

- Тип мярка 

- Инвестиционна/оперативна мярка 

- Наименование на мярката 

- Описание на мярката  

- Аспект на мярката (индивидуална или в комбинация с други мерки) 

- Фактор  към който е насо ена (предотвратяване; защита  

подготвеност; възстановяване и преглед; реакция при наводнение) 

- Цели – обяснение как мярката съдейства за постигане на целите 

- Година на достигане на целта 

- Приоритет на мярката (при приоритизиране) 
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-  ясто на прилагане на мярката - код на район за басейново 

управление  код на РЗПРН  област  община  населено място  код на 

ре ен басейн  код на водно тяло – представени като отделни колони 

- Географски об ват на о акваните ефекти от прилагане на мярката 

(национално  басейново  местно) 

- мерна единица на едини ната цена  

- Из ислено коли ество (спрямо единицата мярка) 

- Едини на цена 

- Индикативна стойност по години  

- Индикативна стойност по години (инвестиционни раз оди  

оперативни и раз оди за поддръ ка) 

- Обяснение какво е вклю ено в из ислението на стойността 

- Изто ници (инструменти) за финансиране 

- График за изпълнение/прилагане 

- Компетентна институция/лице за изпълнението на мярката 

- Компетентна институция/лице за контрола по изпълнението на 

мярката 

-  руг нормативен акт  въз основа на който е била прило ена мярката 

- О акван трансграни ен ефект 

- Оценка на мерките за съответствие с ПУРБ 

- Индикатори за контрол на изпълнението на мярката 

- Индикатори за оценка на ефекта от мярката 

- Описание на на ина на мониторинг (от итане) на изпълнението на 

ефекта на мярката 

- Степен на изпълнение: незапо нало (Not Started – NS); планирано 

запо ване (Planning on-going – POG); в процес на изгра дане (On-

going Construction - OGC); изпълнена (Co pleted - COM) 

- Описание на напредъка по изпълнението 

-  руга допълнителна полезна информация за пояснение 

Програмата от мерки за всеки сценарий е представена като Приложение в 

табли ен вид на електронен носител.  
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8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА АНАЛИЗ 
РАЗХОДИ-ПОЛЗИ  

Изборът на програма от мерки за управление на риска от наводнения е 

осъществен  рез прилагане на анализ раз оди-ползи (АРП). АРП е извършен с 

цел да се сравнят предло ените по-горе сценарии от мерки и да се избере 

този  който е най-изгоден от икономи еска гледна то ка.  

Разходите за всеки отделен сценарий вклю ват: 

 Инвестиционни раз оди – това са раз одите за структурни мерки 

 Оперативни раз оди - това са раз одите за поддръ ка и използване на 

активите (т.е. в резултат на изпълнение на инвестиционните мерки) плюс 

раз одите за неструктурни мерки. 

Раз одите за петте сценария за обследваната територия са представени в 

следващите таблици. 

 

Разходи за сценарий - 20 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 9 975 617 13 269 450 13 850 200 176 800 176 800 

Оперативни раз оди 439 350 244 304 249 976 339 666 339 666 

Изходящи парични потоци 10 414 967 13 513 754 14 100 176 516 466 516 466 

 

Разходи за сценарий - 100 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 11 447 492 14 255 250 15 068 500 232 600 232 600 

Оперативни раз оди 439 350 247 854 253 526 350 192 350 192 

Изходящи парични потоци 11 886 842 14 503 104 15 322 026 582 792 582 792 

 

Разходи за сценарий - 1000 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 11 496 043 14 255 250 15 068 500 232 600 232 600 

Оперативни раз оди 29 152 750 247 994 253 666 350 332 350 332 

Изходящи парични потоци 40 648 793 14 503 244 15 322 166 582 932 582 932 

 

Разходи за сценарий – Преливане на яз. Стамболийски (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 1 451 185 2 078 000 2 578 000 78 000 78 000 

Оперативни раз оди 298 910 135 230 135 230 150 230 150 230 

Изходящи парични потоци 1 750 095 2 213 230 2 713 230 228 230 228 230 
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Разходи за сценарий – Преливане на яз. Тракиец (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Оперативни раз оди 39 990 39 990 39 990 39 990 39 990 

Изходящи парични потоци 59 990 59 990 59 990 59 990 59 990 

 

Приходите в АРП вклю ват пари ни постъпления и „при одите“ от социално-

икономи еските ползи  които са полу или финансова оценка и са вклю ени във 

в одящите пари ни потоци. 

Ползите са остойностени като потенциални щети  които ще бъдат 

предотвратени в резултат на реализацията на предло ените мерки. 

Остойностяването е извършено на базата на: 

 Идентифицираните физи ески измерители на риска  информация  за 

които се предоставя от картите на запла ата и картите на риска от 

наводнения 

 Средни цени съгласно предло ената методология за анализ раз оди-

ползи за целите на ПУРН. 

 

Остойностени са следните ползи:  

Таблица 8. Ползи за петте сценария  

 

Мерна 
единица 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Преливане   
на яз. 

Стамболийски 

Преливане 
на яз. 

Тракиец 

Жилищни райони             

Площ дка 239,89 915,91 1273,73 12,04 69,86 

Брой на засегнатите  ители   4966 25359 34334 34 69 

Полезна  илищна площ на 1 
 ител  кв.м. 0,05 0,04 0,04 0,35 1,01 

Общ размер на полезна 
 илищна площ  полу ен като 
произведение на броя на 
засегнатите  ители и полезната 
площ на 1  ител (град/село)  кв.м. 239 890 915 910 1 273 730 12 040 69 860 

Средна полезна площ на 1 
 илище (град/село)    50 50 50 50 50 

Брой  илища   4 798 18 318 25 475 241 1 397 

Средна едини на цена на 1 кв.м. 
на имоти (град/село)  лв. 741 741 741 741 741 

Обща стойност на  илищната 
площ  лв. 

177 731 
111 

678 584 
777 

943 688 
559 8 920 266 51 758 287 

Обща стойност на покъщнината лв. 350 350 350 350 350 
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Мерна 
единица 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Преливане   
на яз. 

Стамболийски 

Преливане 
на яз. 

Тракиец 

в 1  илище  

Обща стойност на покъщнината  лв. 1 679 230 6 411 370 8 916 110 84 280 489 020 

Брой коли   4 798 18 318 25 475 241 1 397 

Средна стойност на 1 кола  лв. 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Обща стойност на колите  лв. 33 584 600 
128 227 

400 
178 322 

200 1 685 600 9 780 400 

Обща стойност на активите 
свързани с  илищата  лв. 

212 994 
941 

813 223 
547 

1 130 926 
869 10 690 146 62 027 707 

Площ на земята извън 
 илищата кв.м. 239 890 915 910 1 273 730 12 040 69 860 

Стойност на 1 кв.м. земя (лв.) лв. 50 50 50 50 50 

Обща стойност на земята извън 
 илищата (лв.)   11 994 500 45 795 500 63 686 500 602 000 3 493 000 

Обща стойност на вси ки активи 
(лв.) лв. 

224 989 
441 

859 019 
047 

1 194 613 
369 11 292 146 65 520 707 

  на щетата    8% 9% 15% 15% 15% 

Обща стойност на щетата лв. 17 999 155 77 311 714 
179 192 

005 1 693 822 9 828 106 

Комунална инфраструктура             

Площ дка 10,13 127,92 191,60 0,00 1,26 

Едини на цена лв./кв.м. 900 900 900 900 900 

Обща стойност лв. 9 117 000 
115 128 

000 
172 440 

000 0 1 134 000 

  на щетата   1% 2% 3% 3% 3% 

Обща стойност на щетата лв. 91 170 2 302 560 5 173 200 0 34 020 

Транспортна инфраструктура             

Площ дка 110,65 567,91 730,39 13,51 4,09 

Едини на цена лв./дка 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Обща стойност лв. 44 260 000 
227 164 

000 
292 156 

000 5 404 000 1 636 000 

  на щетата   7% 8% 10% 10% 10% 

Обща стойност на щетата лв. 3 098 200 18 173 120 29 215 600 540 400 163 600 

Техническа инфраструктура             

Площ дка 232,78 328,25 387,61 87,99 0 

Едини на цена лв./дка 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Обща стойност лв. 
139 668 

000 
196 950 

000 
232 566 

000 52 794 000 0 

  на щетата   10% 12% 15% 20% 20% 

Обща стойност на щетата лв. 13 966 800 23 634 000 34 884 900 10 558 800 0 

Индустриална инфраструктура             

Площ дка 32,29 385,58 675,25 3 13,99 

Едини на цена лв./дка 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Обща стойност лв. 19 374 000 
231 348 

000 
405 150 

000 1 800 000 8 394 000 

  на щетата   3% 5% 7% 7% 7% 

Обща стойност на щетата лв. 581 220 11 567 400 28 360 500 126 000 587 580 

Места за спорт и отдих             

Площ дка 33,59 148,89 222,32 0,003 0 

Едини на цена лв./дка 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Обща стойност лв. 1 007 700 4 466 700 6 669 600 90 0 

  на щетата   7% 12% 17% 17% 17% 

Обща стойност на щетата лв. 70 539 536 004 1 133 832 15 0 

Зелени територии             

Площ дка 3 676 5 042 5 899 1 134 833 
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Мерна 
единица 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Преливане   
на яз. 

Стамболийски 

Преливане 
на яз. 

Тракиец 

Едини на цена лв./дка 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Обща стойност лв. 44 110 560 60 504 120 70 791 480 13 611 120 9 997 440 

  на щетата   2% 3% 3% 3% 3% 

Обща стойност на щетата лв. 882 211 1 815 124 2 123 744 408 334 299 923 

Агропроизводство - пшеница             

Площ дка 2 078 9 190 11 178 698 194 

Среден годишен добив т/дка 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Средна цена лв./тон 314 314 314 314 314 

Обща стойност на продукцията лв. 275 448 1 217 889 1 481 357 92 452 25 764 

  на щетата   100% 100% 100% 100% 100% 

Обща стойност на щетата лв. 275 448 1 217 889 1 481 357 92 452 25 764 

Агропроизводство - 
слънчоглед             

Площ дка 520 2 297 2 794 174 49 

Среден годишен добив т/дка 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Средна цена лв./тон 598 598 598 598 598 

Обща стойност на продукцията лв. 73 944 326 942 397 670 24 819 6 916 

  на щетата   100% 100% 100% 100% 100% 

Обща стойност на щетата лв. 73 944 326 942 397 670 24 819 6 916 

ВСИЧКО лв. 37 038 688 
136 884 

754 
281 962 

809 13 444 642 10 945 909 

 

Така из ислените ползи за всеки сценарий са разпределени равномерно през 

годините на референтния период  следващи изпълнението на мярката  водеща 

до съответните ползи. 

При изчисляване на икономическите показатели сумата на инвестиционните 

и оперативните раз оди формира из одящите пари ни потоци на съответния 

сценарий  а сумата на при одите и остойностените социално-икономи ески 

ползи формира в одящите пари ни потоци. 

Въз основа на тези финансови потоци за всеки от разгле даните сценарии са 

из ислени икономи еска нетна настояща стойност  икономи еска вътрешна 

норма на възвръщаемост и съотношение ползи/раз оди. Прило ен е социален 

сконтов коефициент от 5  петгодишен референтен период (2 17-2 21 г.). 

Из исляването на икономи еските показатели за разгле даните сценарии е 

представено в следващите таблици. 
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Изчисляване на икономическите показатели за сценарий - 20 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 9 975 617 13 269 450 13 850 200 176 800 176 800 

Оперативни раз оди 439 350 244 304 249 976 339 666 339 666 

Изходящи парични потоци 10 414 967 13 513 754 14 100 176 516 466 516 466 

Социално-икономи ески 
ползи     12 346 229 12 346 229 12 346 229 

Входящи парични потоци 0 0 12 346 229 12 346 229 12 346 229 

Нетен паричен поток -10 414 967 
-13 513 

754 -1 753 946 11 829 763 11 829 763 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

-4 690 209,89 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) -2,85%     

Съотношение 
ползи/разходи 0,86670     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий - 100 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 11 447 492 14 255 250 
15 068 

500 232 600 232 600 

Оперативни раз оди 439 350 247 854 253 526 350 192 350 192 

Изходящи парични потоци 11 886 842 14 503 104 
15 322 

026 582 792 582 792 

Социално-икономи ески 
ползи     

45 628 
251 

45 628 
251 

45 628 
251 

Входящи парични потоци 0 0 
45 628 

251 
45 628 

251 
45 628 

251 

Нетен паричен поток -11 886 842 
-14 503 

104 
30 306 

225 
45 045 

459 
45 045 

459 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

74 057 417,74 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 85,35%     

Съотношение 
ползи/разходи 2,91623     
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Изчисляване на икономическите показатели за сценарий – 1000 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 11 496 043 14 255 250 
15 068 

500 232 600 232 600 

Оперативни раз оди 29 152 750 247 994 253 666 350 332 350 332 

Изходящи парични потоци 40 648 793 14 503 244 
15 322 

166 582 932 582 932 

Социално-икономи ески 
ползи     

93 987 
603 

93 987 
603 

93 987 
603 

Входящи парични потоци 0 0 
93 987 

603 
93 987 

603 
93 987 

603 

Нетен паричен поток -40 648 793 
-14 503 

244 
78 665 

437 
93 404 

671 
93 404 

671 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

166 115 414,31 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 80,71%     

Съотношение 
ползи/разходи 3,51537     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий на преливане на яз. 
Стамболийски  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 1 451 185 2 078 000 
2 578 

000 78 000 78 000 

Оперативни раз оди 298 910 135 230 135 230 150 230 150 230 

Изходящи парични потоци 1 750 095 2 213 230 
2 713 

230 228 230 228 230 

Социално-икономи ески 
ползи     

4 481 
547 

93 987 
603 

93 987 
603 

Входящи парични потоци 0 0 
4 481 

547 
93 987 

603 
93 987 

603 

Нетен паричен поток -1 750 095 
-2 213 

230 
1 768 

318 
93 759 

374 
93 759 

374 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

148 452 308,90 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 277,07%     

Съотношение 
ползи/разходи 24,25162     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий на преливане на яз. 
Тракиец  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни раз оди 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Оперативни раз оди 39 990 39 990 39 990 39 990 39 990 

Изходящи парични потоци 59 990 59 990 59 990 59 990 59 990 

Социално-икономи ески ползи     4 481 547 93 987 603 93 987 603 

Входящи парични потоци 0 0 4 481 547 93 987 603 93 987 603 

Нетен паричен поток -59 990 -59 990 4 421 557 93 927 613 93 927 613 
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Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 154 577 183,74 лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 1256,67%     

Съотношение ползи/разходи 596,15642     

 

Сценариите  вклю ващи вероятността от настъпване на катастрофална вълна  

предизвикана от разрушаване на язовирна стена и/или от преливането на 

язовирната стена  не са разгле дани при избора на сценарий  който да бъде 

вклю ен в Програмата от мерки за съответния РЗПРН поради следните 

при ини: 

 язовирите са съоръ ения  които оказват поло ително влияние при 

управлението на риска от наводнения  в слу аите когато управлението 

на акумулираните водни ресурси  управлението и експлоатацията на 

язовирните стени и съоръ енията към тя  се извършва съгласно 

изискванията на нормативната уредба; 

 във всеки от трите сценария (за 2   1   и 1     годишна вълна) са 

вклю ени мерки за управление на акумулираните водни ресурси  

управление и безопасна експлоатацията на язовирните стени и 

съоръ енията към тя ; 

 нормативно са определени правомощията  задъл енията и действията 

на лицата  отговорни за те ни еската безопасност и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и съоръ енията към тя ; 

 картите на запла ата и картите на риска от наводнения  както и 

разработените комбинации от мерки за разгле даните райони с 

потенциален риск от катастрофална вълна  могат да послу ат за добра 

основа за разработване на аварийни и евакуационни планове на 

съответните язовири и засегнати населени места. 

Предвид гореописаните съобра ения  изборът на сценарий  който да бъде 

вклю ен в По  об ваща сценариите за 2   1   и 1    годишна вълна. 

Из исленията показват   е сумарните стойности на ползите на трите 

разгле дани сценария са по-високи от общите раз оди за мерките  вклю ени в 

тя . При тази ситуация мо е да се препоръ а приемането на плана за действие 
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от мерките за 1000 годишната вълна  тъй като при него съотношението 

ползи/раз оди има най-висока стойност. Препоръ аният сценарий е представен 

в Приложение 1.  

Направена е оценка на раз одите за застра овка на активите в об вата на 

картите на риска в РЗПРН  които са потенциално застрашени от наводнения в 

петте сценария. Целта на оценката е предоставяне на пове е възмо ности за 

вземане на решение относно избора за финансиране на конкретна програма от 

мерки  рез съпоставяне с опция за застра оване.  

Остойностяването на раз одите за застра оване е извършено при допускане на 

разли ни стойности на застра ователната премия – 1   2      и 4 . 

Резултатите от из исленията са представени в следващата таблица. 

    

Сценарий 
-  

20 
годишна 
вълна 

Сценарий 
- 100 

годишна 
вълна 

Сценарий 
- 1000 

годишна 
вълна 

Преливане яз. 
Стамболийски 

Преливане 
яз. 

Тракиец 

Застра ователна премия - 1% % 1% 1% 1% 1% 1% 

Застра ователна премия - 2% % 2% 2% 2% 2% 2% 

Застра ователна премия - 3% % 3% 3% 3% 3% 3% 

Застра ователна премия - 4% % 4% 4% 4% 4% 4% 

Стойност на  илищни активи лв. 
224 989 

441 
859 019 

047 
1 194 613 

369 11 292 146 65 520 707 

Стойност на не илищни 
активи лв. 

257 886 
653 

837 105 
652 

1 181 652 
108 73 726 481 21 194 120 

Обща стойност на вси ки 
активи лв. 

482 876 
094 1 696 124 698 

2 376 265 
476 85 018 627 86 714 827 

Раз оди за застра оване при 
застра ователна премия - 1% 
- за 5 годишен период лв. 24 143 805 84 806 235 

118 813 
274 4 250 931 4 335 741 

Раз оди за застра оване при 
застра ователна премия - 2% 
- за 5 годишен период лв. 48 287 609 

169 612 
470 

237 626 
548 8 501 863 8 671 483 

Раз оди за застра оване при 
застра ователна премия - 3% 
- за 5 годишен период лв. 72 431 414 

254 418 
705 

356 439 
821 12 752 794 13 007 224 

Раз оди за застра оване при 
застра ователна премия - 4% 
- за 5 годишен период лв. 96 575 219 

339 224 
940 

475 253 
095 17 003 725 17 342 965 

Обща стойност на 
инвестициите лв. 37 448 867 41 236 442 41 284 993 6 263 185 100 000 

 

Резултатите от из исленията показват   е при вси ки стойности на 

застра ователната премия при вси ки сценарии (с единствени изклю ение при 

1  застра ователна премия при 2 -годишан вълна и при преливане на яз. 
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Стамболийски) застра оването не мо е да бъде предпо итана опция пред 

реализацията на сценариите.   

 

9. ПРИОРИТИЗИРАНИ МЕРКИ  

Приоритизирането на мерките от избрания сценарий е направено съгласно 

под ода  прило ен от  унавски район за басейново управление  като 

оценяваните критерии вклю ват:  

 Процент на удовлетворени цели: Този критерий позволява мерки  с  ието 

изпълнение ще се постигнат пове е от една цел от вси ките цели на 

съответния РЗПРН, да се класират с по-висок приоритет. 

 Спешност на мярката: Този критерий дава възмо ност мерки  които са 

неотло ни  да полу ат по-висок приоритет. 

 Разходи за мярката: Този критерий дава представа за икономи еската 

ефективност на мярката. 

 Степен на преодоляване на проблема (на постигане на конкретната 

цел): Този критерий дава информация за това доколко дадена мярка ще 

реши проблемите  адресирани със съответната цел (ефективност на 

мярката по отношение на постигане на целите) 

 Срок за изпълнение/осъществяване на мярката: Този критерий дава 

възмо ност мерки  които ще се изпълнят по-бързо (ефектът от които ще 

бъде полу ен по-скоро) да полу ат по-висок приоритет. 

 

 


