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РАЗДЕЛ 1 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Наводненията са естествени природни явления, които не могат да бъдат избегнати. За 

нашата страна те се определят като най-значимото природно бедствие, нанесло щети за 

стотици милиони левове само през последните няколко години. 

Наред с пораженията, които нанасят, наводненията като естествен природен феномен 

играят важна роля за поддържане на баланса в природата. Те са важен екологичен фактор 

за поддържане на  водните екосистеми.  

За разлика от другите природни бедствия, наводненията се поддават в значителна 

степен на прогнозиране както по отношение на възникването и разпространението им, така 

и по отношение на възможните последици. Независимо че те са естествени явления, 

появата им в голяма степен се повлиява от човешката дейност и намесата на човека в 

природните процеси. Нанесените щети от наводнения през последните години са показател, 

че обществото не е достатъчно подготвено да се противопостави на този нарастващ риск. 

Констатира се, че прилаганите дейности по защита от наводнения не са достатъчни и е 

необходимо да се премине към политика на цялостно управление на риска от наводнения в 

условията на „съвместно съществуване” с наводненията. Целта е да се постигне намаляване 

на бъдещия риск чрез проучване, оценка и въздействие върху всички фактори, влияещи 

върху появата на наводненията и значимостта на последиците им върху човешкото здраве, 

стопанската дейност и околната среда. Такъв комплексен подход на управление на риска от 

наводнения се въвежда от Директива 2007/60/ЕС - Европейска Директива за наводненията. 

Директивата за наводненията е транспонирана в българското законодателство и по-

конкретно в Закона за водите (ДВ, брой 61 от 2010г.). Плана за управление на риска от 

наводнения се разработва в съответствие с Глава ІХ, Раздел IV, член 146к от ЗВ. 

За всеки район на басейново управление се изготвя План за управление на риска от 

наводнения /ПУРН/, като се съсредоточи върху предотвратяването, защитата и 

подготвеността. Този план заедно с плана за управление на речните басейни по Рамковата 

директива по водите (Директива 2000/60/ЕО) представлява елемент от интегрираното 

управление на речните басейни. 

Директивата изисква от държавите членки да приложат подход на дългосрочно 

планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа: 

• Изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки район на 

басейново управление; 
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• Съставяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на райони с риск 

от наводнения; 

• Разработване на План за управление на риска от наводнения с включена Програма 

от мерки 

ПУРН се приема от Министерски съвет и преразглеждат и актуализират на всеки 

шест години. 

Директорът на Басейновата дирекция е компетентен орган за басейново управление, 

отговорен за разработването на Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и Плана за 

управление на риска от наводнения (ПУРН). В съответствие с чл. 146о, ал. 3 от Закона за 

водите, първите планове за управление на риска от наводнения се разработват съгласувано 

с актуализацията на ПУРБ и се включват в тях. При разработването на ПУРН се използват 

информацията и данните за разработването на плановете за управление на речните басейни. 

За БДИБР има изготвен и утвърден ПУРБ, с период на действие 2009-2015 г. и 

актуализиран ПУРБ с период на действие 2016-2021 г. 

Настоящият План за управление на риска от наводнения е изготвен за територията на 

Източнобеломорски район за басейново управление на водите, определен съгласно чл. 152, 

ал. 1, т. 2 от Закона за водите. 

Дейностите обхващат територията на определените 31 района със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и 

водите съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. (Приложение №2 Обзорна карта на 

РЗПРН). 

Целта на плана е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие 

върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност за 

определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за територията на 

Източнобеломорски район. Той разглежда всички аспекти на управлението на риска от 

наводнения, отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира 

аспектите на опазване на околната среда, като осигурява високо ниво на опазването ѝ. В 

него е включена Програма от мерки, която се съсредоточава върху предотвратяването, 

защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения и системите за ранно 

предупреждение. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В 

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

 

2.1.1.Въведение 

Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) е разработена в съответствие 

с в глава ІХ, Раздел ІІ от Закона за водите и е първият етап от работата за постигане на 

изискването на Директивата за наводненията и Закона за водите (ЗВ) за изработване на 

ПУРН. ПОРН в България се извършва по единна методика съгласно чл. 187, ал. 2, т. 6 от 

ЗВ, утвърдена от Министъра на околната среда и водите през 2011 г. – “Предварителна 

оценка на риска от наводнения в главните речни басейни на Република България – 

методика за оценка на на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 

60/2007/ЕС”, която е публикувана на интернет страницата на БД ИБР и МОСВ.  

Проектът на Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски 

район беше публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция Източнобеломорски 

район на 1 февруари 2012 г. Резултатите от ПОРН са представени и на интернет-базирана 

интерактивна карта, достъпна от уебсайта на БД ИБР. 

След консултация със заинтересованите страни и обществеността в периода февруари 

– март 2012 г., през който в БД ИБР постъпи и много нова информация за минали 

наводнения, ПОРН беше финализиран и публикуван на интернет страницата на БД ИБР 

през юли 2012 г.Пълната информация за Предварителната оценка на риска от наводнения за 

Източнобеломорски район е налична на интернет страницата на БД ИБР на следния адрес: 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=397.   

 

2.1.2. Значими минали наводнения 

Критерии за значимост 

 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=397
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Определянето на значими наводнения, случили се в миналото, е въз основа на техните 

неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и 

културното наследство.Събрана е и е систематизирана информация за 392 минали 

наводнения, които са се случили в миналото и за техните неблагоприятни последици.Въз 

основа на критерии за значимост са идентифицирани 192 значими минали наводнения. 

 

 

 

 

2.1.3.  Определяне на значими потенциални бъдещи наводнения 

Извършено е въз основа на определените национални критерии, съдържащи 

показатели за оценка на последиците от потенциални наводнения в бъдещето в четирите 

категории: “Човешко здраве”, “Стопанска дейност”, “Околна среда” и “Културно 

наследство” и определените прагови стойности на показателите.Идентифицирани са 122 

потенциални бъдещи наводнения в Източнобеломорски район, разпределени както следва: 

в басейна на река Марица - 68 на брой, следвани от басейна на река Тунджа - 32, Арда -20 и 

Бяла - 2. 

Марица; 116Тунджа; 33

Арда; 41
Бяла река; 2
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2.2. РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ 

Определянето на РЗПРН за Източнобеломорски район е в съответствие сизискванията 

на чл. 5 от Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска отнаводнения и чл. 146г 

от Закона за водите, както и утвърдената от Министъра наоколната среда и водите II-ра 

част от Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона заводите - „Критерии и методи за 

определяне и класифициране на риска и определянена РЗПРН", съгласно изискванията на 

Директива 2007/ 60/ЕС, която е публикувана на интернет страницата на БД ИБР и МОСВ . 

РЗПРН са определени въз основа на информацията от Предварителната оценка на 

риска от наводнения (ПОРН) за значимите минали и потенциални бъдещи наводнения, 

както и за значимите неблагоприятни последици за човешкото здраве, стопанската дейност, 

околната среда и културно-историческото наследство. Извършено е класифициране на 

риска за всяко местоположение в три степени – нисък, среден и висок, за всяка от четирите 

категории съгласно Директива 2007/60/ЕС – човешко здраве, стопанска дейност, околна 

среда и културно наследствов зависимост от стойностите по отделните показатели в 

категориите с праговите стойности, посочени в единна таблица с унифицирани критерии за 

класифициране на риска по местоположение на наводненията. В РЗПРН са включени само 

местоположения на значими минали или потенциални бъдещи наводнения от ПОРН със 

степен на риска „среден” и/или „висок”. 

Проектът на Райони със значителен потенциален риск от наводнение за 

Източнобеломорски район е публикуван на 10.04.2013 г. на интернет страницата на БД ИБР 

за консултация с обществеността и заинтересованите страни за срок от два месеца. 
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Постъпилите от процеса на консултация предложения за РЗПРН в 

Източнобеломорски район са разгледани и е направена преценка на тяхната 

целесъобразност и съответствие с изискванията на ДН, Закона за водите и утвърдените 

критерии, като част от предложенията са приети и отразени при определянето на РЗПРН. 

В резултат на извършените дейности за Източнобеломорски район за басейново 

управление са определени 31 РЗПРН с обща дължина 1078 км със Заповед №РД-03-

152/08.08.2013 г. на Директора на БД ИБР, разпределени по басейни:  

 Басейн на река Марица – 18 РЗПРН с дължина 806 км 

 Басейн на река Арда – 8 РЗПРН с обща дължина 66 км 

 Басейн на река Тунджа – 5 РЗПРН с обща дължина 206 км 

Така определените райони бяха утвърдени от Министъра на околната среда и водите 

съгл. чл.146г, ал.2 от Закона за водите със Заповед №РД-743/01.10.2013 г. Пълната 

информация за определените РЗПРН е налична на интернет страницата на БД ИБР на 

следния адрес:http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=178
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РАЗДЕЛ 3 

КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА 

РАЙОНИТЕ В РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ 

Съгласно ЗВ директорът на БДИБР е компетентен орган за изготвяне и актуализиране 

на Картите на районите под заплахата от наводнения (КЗН) и на картите на районите с риск 

от наводнения (КРН) за утвърдените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) за Източнобеломорски район на басейново управление. Те са съставят 

в изпълнение на разпоредбите на чл. 146д, ал.1 от Закона за водите и чл. 6 от Директива 

2007/60/ЕО и в съответствие с Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения 

(одобрена със Заповед № РД-370/ 16.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, 

която е публикувана на интернет страницата на БД ИБР и МОСВ).  

КЗН и КРН за ИБР са изготвени по договор за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с 

риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите" от 

външен изпълнител. 

За Източнобеломорски район при изготвяне на Картите на районите под заплаха и 

карти на риска от наводнения се разглеждат наводнения, предизвикани от излизане на реки 

извън бреговете им при протичане на високи води при три сценария, в съответствие с 

националната методика, както и са разгледани екстремни сценарии на при преливане на 

големи язовири или разрушаване на малки язовири. 

При разработването на КЗН и КРН са разгледани следните основни сценарии 

съгласно ЗВ и ДН: 

 Наводнения с малка вероятност за настъпване – наводнения, при които 

вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години; 

 Наводнения със средна вероятност за настъпване – наводнения, при които 

вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 

 Наводнения с висока вероятност за настъпване – наводнения, при които 

вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години. 

За Източнобеломорски район КЗН и КРН са изготвени и за следните допълнителни 

сценарии: 

 За трансграничния район МА01 Марица–граница са разгледани и 

допълнителни сценарии за наводнения с вероятнни периоди за повторно настъпване е по-

големи или равни на 50 г. и на 500 г. във връзка с поети ангажименти при трансграничната 

координация със съседните държави РГърция и РТурция. 
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 Сценарии за екстремно водно количество при разрушаване на язовирни стени 

или преливане на язовири в РЗПРН, за които това е релевантно, се предвиждат в следните 

случаи: 

 За малки язовири, включени в списъка на потенциално опасните обекти в 

Р.България (които са и в недобро техническо състояние) и са в определените РЗПРН за 

Източнобеломорски район, се разглеждат сценарии, изследващи ефекта от тяхното 

разрушаване. 

 При наличие на голям язовир в или над изследвания РЗПРН се разглеждат 

сценарии, изследващи ефекта от провеждане на оразмерителната за преливника на язовира 

висока вълна в долния участък под язовирите.  

 

3.1. КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

Основната цел е установяване на обхвата на залетите територии за РЗПРН в 

Източнобеломорски район. Извършени са необходимите проучвания, изследвания и 

анализи и въз основа на резултатите от тях са изготвени съответните карти, като са 

изпълнени следните дейности: геодезични измервания, хидроложки изследвания, 

хидравлично моделиране и създаване на 1D и 2D хидродинамични модели, оценка на 

заплахата от наводнения и оценка на риска от наводнения, както и създаване на геобази 

данни и определяне на несигурността. 

Картите на заплахата от наводнения показват обхвата на териториите, които могат да 

бъдат наводнени при всеки от горепосочените сценарии. За всеки РЗПРН сасъставенив 

съответствие с изискванията на ДН, ЗВ и Методиката следните видове карти на заплахата 

(публикувани на интернет страницата на БД ИБР на следния 

адрес:http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564): 

 Карта с обхвата на наводнените територии по трите сценария с вероятни 

периоди на повторение 20, 100 и 1000 години (за МА_01 с допълнителни сценарии 50 г. и 

500 г.) 

 Карта с обхвата на наводнените територии при екстремен сценарий, където е 

предвиден такъв. 

 Карта с обхвата и дълбочините за всеки от разгледаните сценарии 

 Карта с посоката и скоростта на течението в териториите, за които е извършено 

2D моделиране – Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Свиленград и Елхово; 

 Карта на степен на заплахав зависимост от дълбочината за всеки от 

разгледаните сценарии 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564
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3.1.1. Използвани данни за КЗН 

За изпълнение на дейностите за изготвяне на КЗН са събрани, анализирани и 

обработени множество разнородни данни.  

3.1.1.1. Данни, налични в БД ИБР  

• База данни по проект JICA; 

• Напречни профили от проект ArdaForecast; 

• ГИС база данни за повърхностните и подземните водните тела, СОЗ, водосбори и 

граници на речните басейни, източници за ПБВ; 

• Имотни граници - CAD2015. В базата данни на имотните граници – CAD2015 

липсват землищата на някои общини, което наложи използването на по стара версия – 2014. 

• Карти мащаб 1:5000-JPG и TIFF за част от теченията на Марица и Тунджа; 

• Данни от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), както и 

ортофото за територията на БД ИБР и цифров модел на релефа с последни обновявания на 

посочените данни – 2013 г. за ортофото и релефа и 2014 г. за СИЗП; 

• данни и информация, касаещи язовирите, предвидени за сценарий разрушаване и 

преливане на територията на БД, както и техните аварийни планове; 

• база данни по р. Марица и цифров модел на терена, извлечен чрез оцифряване на 

ЕТК- DEM-2007 от Системата за ранно известяване, изготвена по проекта Phare – “Capacity 

improvement for Flood Forecasting in the BG-TR CBC Region”; 

• проекти за корекции на реки в РЗПРН, налични в БД ИБР; 

• ГИС данните от ПОРН, в които се съдържат всички обекти от 4-те категории риск; 

информация за обхвата на минали наводнения, в т.ч. и карти; 

• информация за нанесени щети; 

3.1.1.2. Допълнително набавена информация 

Допълнителна информация бе набавена от различни източници – Напоителни системи 

ЕАД, АПИ, НКЖИ, НСИ, АГКК, НИМХ и общини на територията на Източнобеломорски 

район. 

От страна на Република Гърция бяха предоставени данни, които са използвани за 

картиране на заплахата от тяхна страна. Съпоставянето им с данни от картни материали и 

преки геодезически заснемания, извършени на българския бряг, показа съществени 

отклонения във височинно отношение. За изследването в общия участък са включени 

резултатите от проект PHARE 2007, допълнен по обем и съдържание с резултати от преки 

геодезични измервания и оцифряване на кадастрални планове на с. Генералово и с. Капитан 

Андреево. 
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Геодезическата информация, която бе събрана, обработена и структурирана за 

нуждите на изготвяне на КЗН, се състои от – резултати от измервания /сурови данни/, 

обработени данни и структурирани бази данни „Геодезия”.  

Използвана е официална информация на НИМХ от всички хидрометрични станции на 

територията на Източнобеломорски район. В разработката за статистическа оценка на 

максималния отток и определяне на максималните водни количества с опредена 

обезпеченост е приет периодът 1961 - 2014 г. 

 

3.1.2. Методология за изготвяне КЗН 

Събраната и наличната информация е обработена при спазването на общата схема и 

стъпки в Методиката за картиране на заплахата от наводнения. 

Обхватът на залетите територии в РЗПРН за всеки сценарий се определя чрез: 

 Създаване Цифров модел на релефа (ЦМР) от преки геодезични измервания и 

налични модели на релефа 

 Хидроложки изследвания за установяване на размера водните количества 

 Хидравлични изследвания и създаване на хидродинамични модели за определяне 

на водните нива 

 Оценка на заплахата от наводнения чрез съвместяване на резултатите от 

хидравличното моделиране с ЦМР в ГИС среда – линии на заливане 

 Изготвяне на карти на заплахата 

 

3.1.3. Резултати 

 В рамките на определяне на заплахата от наводнения за БДИБР са получени 

следните крайни резултати: 

• ГИС бази данни за заплахата, съдържащи входни данни и резултати 

информация за оценката на заплахата от наводнения за всеки РЗПРН.  

• Карти на заплахатаот наводнения в БДИБР. 

 Картите са изготвени с използване на географска информационна система ArcGIS. 

Съставените карти на заплахата от наводнения в електронен вид във формат .pdf са 

публикувани на интернет страницата на басейнова дирекция в раздел „ПУРН” на адрес 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564.  

За информиране на обществеността и отговорните институции е разработен и 

специален интернет модул – web базирана интерактивна карта за визуализиране на 

резултатите от картирането на заплахата и на риска от от наводнения в РЗПРН за 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564
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Източнобеломорски район на басейново управление. Картата дава възможност за показване 

на резултатите от оценката на заплахата и на риска в различен мащаб и обхват. Интернет 

модулът е на следния адрес: http://bdibr.erp-bg.net/bdibr/map_default.phtml. 

 

Видове карти на районите под заплаха от наводнения  

 При определяне и изготвяне на картите за заплахата са спазени основните 

изисквания на Методиката посочени в част 2, гл. 2.Б.2. Допълнително са въведени и 

няколко нови елемента, неописани в детайлност в Методиката, като картите за скоростта и 

посоката на водата, както и тези от моделиране при сценариите с максимални водни 

количества с период на повторение веднъж на 50 и веднъж на 500 години и при екстремни 

сценарии с разрушаване и преливане за язовири. 

Изготвени са следните 4 вида карти на заплахата: 

• Карта на обхвата на заливане: Представя се като полигон и съдържа всички 

сценарии: 

o За всички РЗПРН - симулирани максимални водни количества с период на 

повторение 20, 100 и 1000 години; 

o За РЗПРН - река Марица – граница, с код APSFR_MA_01, освен посочените в 

Методиката сценарии, и за максимални водни количества с период на повторение 50 и 500 

г.; 

o За РЗПРН, където се разглежда сценарий с екстремни водни количества - освен 

посочените в Методиката сценарии се определя и граница за екстремните количества. 

Обхватите с екстремните водни количества са изобразени самостоятелно на отделна карта. 

• Карта на заплахата с дълбочините на заливане. Изготвени са за всеки сценарий. 

• Карта на степента на заплаха в зависимост от дълбочината. Изготвени се за 

всеки сценарий. 

• Карта на заплахата със скоростите на водата. Изготвя се за РЗПРН, в които са 

използвани 2D модели. 

 

3.1.4. Несигурност КЗН 

 Несигурността по определение, отнесена към заплахата и риска от наводнение е 

породена от случайния характер на природните явления. Тази несигурност се разделя на: 

несигурност във времето, което касае основно климатичните промени, в дадения случай и 

несигурност в пространството, което касае измененията във физическата среда. Другата 

страна на несигурността произхожда от липсата на познание за основите на явлението или 

http://bdibr.erp-bg.net/bdibr/map_default.phtml
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процеса. От своя страна се разделя на: несигурност, дължаща се на методите на измервания 

и методите на анализ на данни както и несигурност, дължаща се на неточност в 

математическия модел (моделирането) и натрупването на несигурност за определянето на 

условия и резултати на следващ етап. 

3.1.4.1. Несигурност, свързана с изменение на климата и тенденциите към 

увеличаване на екстремните феномени 

3.1.4.2. Несигурност, свързана с информацията: наличните данни, методи на 

обработка на информацията, направените измервания и грешки при самите 

измервания 

3.1.4.3. Обобщени данни за трите основни речни басейна. 

3.1.4.3.1. Арда  

Най-високи са разликите в нивата или най-широк диапазон на несигурността или ср. 

кв. грешка след хидравличното моделиране е за РЗПРН AR-06 от ± 0.5 м, а най-ниски са за 

РЗПРН AR-04 и AR-05 от ±0.25 м. При урбанизираните територии и средна кв. грешка от 

±0.25 м общата ср. кв. грешка за AR-06 е ±0.56 м, а за РЗПРН AR-04 и AR-05 е±0.35 м. 

Извън урбанизираните територии при ср.кв. грешка от ±0.5м общата ср. кв. грешка за AR-

06 е ±0.71 м, а за РЗПРН AR-04 и AR-05 е ±0.56 м.Това удовлетворява точност за измерване 

по карти с мащаб 1:5000 и 1:10 000. При наклон на заливаемата тераса от 1 градус в градски 

условия за РЗПРН AR-06 ср.кв. грешка или несигурността в план е около ±32 м, но при 

мащаб на картата 1:10 000 това са ±3.2 мм на самата карта, при наклон от 5 градуса това е 

±6.4 м или само ±0.7 мм на картата, и за 8 градуса това е ±4 м. В извънградски условия при 

1 градус наклон на терасата несигурността в план е до ±41 м, при 5 градуса е ±8.1 м, за 8 е 

±5 м. При най-неблагоприятния сценарий, когато в района на заплахата от наводнения не е 

имало подходяща точка от РГО, общата ср. кв. грешка от ±0.9 м плюс ср. кв. грешка след 

хидравличното моделиране за РЗПРН AR-06 от ± 0.5 м, общата несигурност може да 

достигне ± 1.03 м.Това в план при наклон от 1 градус дава несигурност ± 59 м, което е ±5.9 

мм на карта с мащаб 1:10 000. За 8 градусов наклон това е ±10 м или ±1 мм на такава карта. 

В този случай е показателно влиянието на несигурността от изготвянето на ЦМТ от 

различни източници на географска информация и липсата на единна база. За другите два 

речни басейна не е разглеждан случаят за най-неблагоприятен сценарий. 

3.1.4.3.2. Тунджа  

Най-високи са разликите в нивата или най-широк диапазон на несигурността или ср. 

кв. грешка след хидравличното моделиране е за РЗПРН TU-02 от ± 0.55 м, а най-ниски са за 

РЗПРН TU-01 от ±0.35 м. При урбанизираните територии и средна кв. грешка от ±0.25 м 
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общата ср. кв. грешка за ТU-02 е ±0.60 м а за РЗПРН TU-01 е ±0.43 м. За извън 

урбанизираните територии при ср.кв. грешка от ±0.5м общата ср. кв. грешка за ТU-02 е 

±0.74 м а за РЗПРН TU-01 е ±0.61 м. Това удовлетворява точност за измерване по карти с 

мащаб 1:5000 и 1:10 000. При наклон на заливаемата тераса от 1 градус в градски условия за 

РЗПРН ТU02 ср.кв. грешка или несигурността в план е около ±34 м, но при мащаб на 

картата 1:10 000 това са ±3.4 мм на самата карта, при наклон от 5 градуса това е ±6.8 м или 

само ±0.7 мм на картата, и за 8 градуса това е ±4.3 м. В извънградски условия при 1 градус 

наклон на терасата несигурността в план е до ±42 м, при 5 градуса е ±8.5 м, за 8 е ±5.3 м. 

3.1.4.3.3. Марица 

 Тук нивата се различават в голям диапазон. Най-високи са разликите в нивата или 

най-широк диапазон на несигурността, или ср. кв. грешка след хидравличното моделиране е 

за РЗПРН MA-06 от ± 0.80 м, а най-ниски са за РЗПРН MA-14 от ±0.20 м. При 

урбанизираните територии и средна кв. грешка от ±0.25 м общата ср. кв. грешка за МА-06е 

±0.84 м а за РЗПРН МА-14 е ±0.32 м извън урбанизираните територии при ср.кв. грешка от 

±0.5м общата ср. кв. грешка за МА-06е ±0.94 м а за РЗПРН МА-14 е ±0.54 м. Това 

удовлетворява точност за измерване по карти с мащаб 1:5000 и 1:10 000. При наклон на 

заливаемата тераса от 1 градус в градски условия за РЗПРН МА-06ср.кв. грешка или 

несигурността в план е около ±48 м, но при мащаб на картата 1:10 000 това са ±4,8 мм на 

самата карта или общо около 1 см диапазон, което е значително, при наклон от 5 градуса 

това е ±9,6 м или само ±1 мм на картата, и за 8 градуса това е ±6 м. В извънградски условия 

при 1 градус наклон на терасата несигурността в план е до ±54 м, при 5 градуса е ±10,7 м, за 

8 е ±6,7 м. 

 

3.2.КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК  ОТ НАВОДНЕНИЯ 

3.2.1. Въведение 

Рискът от наводнения представлява съчетание на вероятността от наводнение и 

възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, стопанската дейност, 

околната среда и културното наследство. 

Картите на риска от наводнения са съставени в изпълнение на разпоредбите на чл. 

146д, ал. 1, т. 2 от  Закона  за водите и чл. 6 от Директива 2007/60/ЕО, в съответствие с 

Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения (одобрена със Заповед № РД-370/ 

16.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, която е публикувана на интернет 

страницата на БД ИБР и МОСВ).  
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При всеки от сценариите върху картите се показват засегнатите елементи на риска в 

категориите Човешко здраве, Стопанска дейност, Околна среда и Културно 

наследство,  които попадат в обхвата на залетите територии. Съгласно чл. 146ж от ЗВ, 

картите на районите с риск от наводнения показват неблагоприятните последици от 

наводнения за всеки от вероятностните периоди, изразени чрез следните показатели: 

• приблизителен брой на евентуално засегнати жители; 

• вида стопанска дейност и вида на територията в евентуално засегнатия район  

• инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната 

среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на 

наводнение 

• други значителни източници на замърсяване 

• защитени зони, идентифицирани в Annex IV(1)(i), (iii) and (v) по Рамковата 

директива за водите 

Картите са изготвени с използване на географска информационна система ArcGIS. 

Съставените карти на заплахата от наводнения в електронен вид във формат .pdf са 

публикувани на интернет страницата на басейнова дирекция в раздел ПУРН на адрес 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564. 

За информиране на обществеността и отговорните институции е разработен и 

специален интернет модул – web базирана интерактивна карта за визуализиране на 

резултатите от картирането на заплахата и на риска от наводнения в РЗПРН за 

Източнобеломорски район на басейново управление. Картата дава възможност за показване 

на резултатите в различен мащаб и обхват. Интернет модулът е на следния адрес: 

http://bdibr.erp-bg.net/bdibr/map_default.phtml. 

 

3.2.2. Методология на изготвяне на КРН 

Картите на риска от наводнения са съставени в изпълнение на разпоредбите на чл. 

146д, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 6 от Директива 2007/60/ЕО, в съответствие с 

одобрената Методика. 

3.2.2.1. Картиране на приблизителен брой на евентуално засегнати жители; 

3.2.2.2. Картиране вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 

3.2.2.3. Картиране на инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от ЗООС и 

други източници на замърсяване; 

3.2.2.4. Картиране на защитени територии; 

3.2.2.5. Картиране на културно-исторически обекти; 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564
http://bdibr.erp-bg.net/bdibr/map_default.phtml
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3.2.2.6. Картиране на други обекти от интерес. 

 

3.2.3. Резултати - Карти на районите с риск от наводнения 

3.2.3.1. Карти на районите с риск от наводнения  

 В рамките на определяне на риска от наводнения за БДИБР са получени следните 

крайни резултати: 

 ГИС бази данни за риска, съдържащи входни данни и резултати информация за 

оценката на риска от наводнения за всички рецептори на риска за всеки РЗПРН.  

 Карти на риска наводнения в БДИБР. 

 

 При определяне и изготвяне на картите на риска са спазени основните изисквания на 

Методиката посочени в част 4, гл.7. Картите на риска са един тип и са най-малко по 3 броя 

за РЗПРН – за максимални водни количества с вероятностен период на повторение 20, 100 

и 1000 години, за РЗПРН Марица-граница и при период на повторение веднъж на 50 и 

веднъж на 500 години, а при наличие на екстремен сценарий има отделни карти. 

Специалното съдържание в тези карти включва представяне на засегнатите елементи на 

риска, в т.ч. вид стопанска дейност, брой жители, инсталации замърсители, обекти от 

националната екологична мрежа, критична инфраструктура и културни обекти. 

3.2.3.2. Структурни елементи на картите 

 Оформлението на картите на заплахата и риска е направено в съответствие с 

Методиката, част 2, гл. 2.Б.2. и част 4, гл.7. Картите са в мащаб 1:10 000 (с изключение на 

картите на скоростта на водата, които са в мащаб 1:5 000) и с размер на картния лист А3. 

Поради големия обхват на РЗПРН, в мащаб 1:10 000 те са представени в повече от един 

картни листа 

За основа на картите са използвани актуални ортофото снимки. Картографският 

шаблон е зададен в методиката. 

 

3.2.4.  Несигурност КРН 

Картите на риска от наводнения показват кои елементи от защитените категории 

попадат в обхвата на наводнението за всеки сценарий. Така надеждността на иазобразените 

в картите на риска засегнати хора, обекти, територии и др. зависи от несигурността при 

определяне на очертанията и дълбочините на заливане при определяне на заплахата за 

конкретен сценарий, от достоверността на използваните данни за броя, вида и 

местоположението на рецепторите на риска. 
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Целта на определянето на несигурността, доколкото е възможно, е да се предостави 

възможност на база експертен подход обективно да планират ефективни и ефикасни мерки 

за защита от наводнения, на база на различните сценарии и обезпеченост. 

Неопределеността за риска към хоризонт 2050 година зависи от много фактори на 

социално, политическо и икономическо развитие. Единствен по-обозрим и прогнозируем 

фактор към 2050 г е населението. За всички региони то намалява, като се концентрира към 

градската среда. Рискът в този случай, би могло да се счита, че ще се повиши за градските 

зони на заплаха от наводнения, при условие че се увеличава населението на града. 

От друга страна намалява населението в градските зони. Според проучването на НСИ, 

най-съществено към хоризонт 2050 ще намалее населението в област Смолян, до под 40% 

от настоящото население. Или рискът за засегнати жители и косвено индустрия за РЗПРН 

МА 12 и МА 9 може да се оцени, че би намалял. Другите зони са със средно намаляване на 

населението от около 30%, което също би довело до намаляване на риска за населението и 

индустрията. Най-малко, само с около 10 % намалява населението в област Пловдив. При 

прогноза за по-големи и по-чести наводнения през есенно зимния период към хоризонт 

2050, то рискът за населението и индустрията грубо може да се оцени като с малка 

вероятност за промяна. 

ЦМТ е базата за изготвянето на картите на заплахата и риска от наводнение. Докато за 

заплахата са важни точността на модела по височина и план, то за риска ограниченията са 

само в план. За картите на риска категориите са с координати в план. Повечето категории са 

еднозначно определени, с изключение на следните - човешко здраве (приблизителен брой 

засегнати жители); жители по места за настаняване и работещо население в съответния 

район, инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от ЗООС и други източници на 

замърсяване, други обекти от интерес. За човешко здраве несигурността в данните 

значително е ограничена, посредством експертния подход на Изпълнителя и ръчен труд 

като е екстраполирана гъстотата жители на кв. км по данните от НСИ към районите 

определени като жилищни и по този начин жителите са разпределени в жилищната 

територия на населеното място, но не отговарят точно на жителите по преброителни 

райони. След тази обработка достоверността може да достигне над 70%. По-широка е 

неопределеността за следващите категории, които са определена експертно, съгласно 

примерите в методиката. Допълнителен фактор за неопределеността е невъзможността да 

се локализират с точни координати обектите на заети лица, както и точният брой заети и 

приходящи лица за определено населено място. Използван е експертният подход, основно 

на данните за заетите лица по видове индустрии за всяка община, оценка на съотношението 
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на заети лица в град и село и на приходящи за всяко населено място, всичко в зависимост от 

данните предоставени от общините в общинските планове за управление и други публично 

достъпни данни. За непряко засегнатите жители в социалната категория отново са ползвани 

публично достъпни данни за брой ученици и болнични легла, но отново тези данни са 

оценени експертно. Тук може да има пропуски и неточности поради липсата на 

информация, като общо се оценява, че достоверността за тези категории е под 50%. 

По отношение на определените обекти, точността в план отговаря на точността на 

картата. Останалите две категории са допълнени по подобен начин. Несигурността в 

определянето на категориите на риска като местоположение е минимална, но може да има 

липсващи данни. 

Сценарий с вероятен период на повторение 1000 г. 

Залети територии и засегнати жители 

ИБР           –   817 km
2
    -    269 518 жители 

Марица      –   657 km
2
    -     251 075 жители 

Тунджа       –   154 km
2
    -      10 431 жители 

Арда           –        6 km
2 

   -       8  012 жители 

Изготвените проекти на КЗН и КРН бяха публикувани на интернет страницата на БД 

ИБР и МОСВ за консултации с обществеността на 09.10.2015 г. и заинтересованите страни 

по реда на чл. 146р, ал.1, т. 2 от Закона за водите за период от два месеца.  

След отразяване на резултатите от консултациите бе изготвен финалният вариант на 

картите, публикуван на интернет страницата на БДИБР на адрес: 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564. 

 

РАЗДЕЛ 4 

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

4.1. Национални приоритети и цели за управление риска от наводнения 

Съгласно чл. 146к, ал. 2, т.1 от Закона за водите и член 7, параграф 2 от Директива за 

наводненията (Директива 2007/60/ЕО), Плановете за управление на риска от наводнения 

включват цели за: 

а) намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за 

човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и 

стопанската дейност; 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564
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б) неструктурните инициативи и/или намаляване на вероятността отнаводнения 

намаляване на вероятността от наводнения. 

Сцел прилагане на единен национален подход при определяне на целите и 

приоритетите за управление на риска от наводнения през 2014 г. е изпълнена обществена 

поръчка с предмет: „Разработване на национален каталог от мерки и национални 

приоритети за управление на риска от наводнения”. Като резултат от дейността са 

изготвени: 

 Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения; 

 Национални приоритети за управление на риска от наводнения. 

Документите са публикувани на следния адрес: 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=406 

Разработените Национални приоритети за управление на риска от наводнения са 

определени и обособени в 5 основни направления/насоки, съгласно заложените изисквания 

в законодателството: 

Приоритет 1   Опазване на човешкия живот и общественото здраве 

Приоритет 2   По-висока степен на защита на критичната инфраструктура 

Приоритет 3   Повишаване защитата на околната среда 

Приоритет 4   Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Приоритет 5   Подобряване на административния капацитет за УРН 

 

Така определените приоритети предполагат планиране на конкретни цели (действия) 

за тяхното постигане. Към определените 5 приоритета са идентифицирани 17 възможни 

цели. Националните приоритети и целиса представени като самостоятелно в приложение. 

 

4.2.Определяне на цели и приоритети за управление на риска от наводнения на 

ниво РЗПРН и за основните речни басейни 

Идентифицирани са основните проблеми и са определени приоритети и цели за 

управление на риска от наводнения по РЗПРН и  по основни речни басейни и в ИБР. 

 Определяне на основните проблеми 

Основните проблеми по РЗПРН са определени въз основа на картите за заплахата и за 

риска от наводнения и друга налична информация, например: географски, климатични и 

хидроложки характеристики, икономически дейности, налична водна инфраструктура и 

посещенията на място. 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=406
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 Определяне на основни цели 

 Основната единица, за която са определени приоритети и цели, е РЗПРН при 

спазване на следния подход:  

1. Обобщаване на резултатите от картите на риска от наводнение и изготвяне на 

таблици, съдържащи елементите на риска – вид стопанска дейност, брой засегнати жители, 

инсталации замърсители, обекти от НЕМ, критична инфраструктура и културни обекти. За 

всеки от елементите на риска е посочена съответната експозиция (напр. дка, брой на 

засегнати жители или критична инфраструктура). 

2. За всеки елемент на риск, за който е идентифицирана заплаха от наводнение, са 

формулирани приоритети и цели в съответствие с: 

 Националните приоритети и цели 

 Спецификата на конкретния РЗПРН 

При формулиране на целите и приоритетите е отчетена вероятността за настъпване на 

наводнение при 1000 годишна вълна. 

3. Приоритетите и целите за речните басейни на р. Арда, р. Тунджа и р. Марица 

представляват съвкупност от формулираните приоритети и цели за РЗПРН, попадащи в 

техния обхват. 

Формулираните приоритети и цели служат за база за изготвяне на предложение за 

мерки за управление на риска от наводнения. 

 

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

Цел 1.1.Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

Цел 1.2.Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 

в идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН в ИБР. 

Цел 1.4. Минимизиране на щетите при наводнение на социалната инфраструктура в 

населените места в РЗПРН в ИБР. 

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

бизнеса 

Цел 2.1.Подобряване на защитата на техническата инфраструктура в РЗПРН в ИБР. 

Цел 2.2.Подобряване на защитата на стопанските и културно-историческите обекти в 

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 
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Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН в ИБР. 

Цел 3.2.Подобряване на защитата на IPPC предприятията в идентифицираните 

заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени зони по 

НАТУРА 2000 и защитени територии по ЗЗТ в обхвата на ИБР. 

Цел 3.4.Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 

крайречни територии в на ИБР. 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1.Повишаване на подготвеността на населението за действия при наводнения на 

територията на ИБР.  

Цел 4.2.Подобряване на реакциите на населението при наводнения на територията на 

ИБР. 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на 

риска от наводнения  

 

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране на 

територията на ИБР. 

Цел 5.2.Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от 

наводнения на територията на ИБР. 

Цел 5.3.Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление на 

риска от наводнения на територията на ИБР. 

Цел 5.4.Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за речните 

басейни на територията на ИБР. 

Цел 5.5.Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на публичните институции 

за цялата територия на ИБР.  

 

РАЗДЕЛ 5 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

Основна цел на разработването на Програмата от мерки като част от ПУРН за 

Източнобеломорски район е ефективното управление на риска от наводнения и 

намаляването му, както и намаляване на последиците от наводнения за ИБР.  
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5.1. Описание на мерките 

Програмата от мерки (ПоМ) за управление на риска от наводнения е ключова част от 

ПУРН и е средство за постигане на целите и приоритетите на национално, басейново ниво, 

ниво речен басейн, РЗПРН и локално ниво. ПоМ се изготвя в съответствие с изискванията 

на чл.146к, ал.1 от Закона на водите.  За съставянето на проекта на ПоМ е използвана базата 

данни на Националния каталог от мерки за УРН, съдържащ 154 отделни мерки, 

структурирани и кодирани по аспекти на управлението на риска от наводнения: 

Типове мерки 

Типовете мерки са определени съгласно Националния каталог от мерки и национални 

приоритети за управление на риска от наводнения, където:  

 

Обозна

чение 
Тип на мярката 

M11 

Не се изисква действие, не се предлага мярка за намаляване риска от наводнения в зони с 

потенциален риск от наводнение, или друг определен район. 

M21 

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови или 

допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране използването 

на земята или регулации. 

M22 

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за намаляване на 

неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на дейности към области с 

по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска опасност. 

M23 

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на неблагоприятните 

последици, в случай на наводнения на сгради, обществена инфраструктура и др. 

M24 

Превенция, други превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от 

наводнения.  

M31 

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на водосборния 

басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или изкуствени системи за 

отводняване  

M32 

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за регулиране 

на оттока.  

M33 

Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически въздействия в 

сладководни канали  

M34 

Защита, управление на повърхностните води, мерките, които включват физически 

въздействия за намаляване на наводненията, причинени от повърхностните води.  

M35 Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения.  

M41 

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване или 

подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения  

M42 Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни ситуации.  

M43 

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на система или 

за подобряване на обществената информираност и подготвеност за наводнения 

M44 

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на подготвеността 

за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от тях. 

M51 

Възстановяване и преглед (Планирането за възстановяване и етапът на преглед са основна 

част от подготвеността).  
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Обозна

чение 
Тип на мярката 

M52 

Възстановяване и преглед, възстановяване на околната среда, почистване и възстановителни 

дейности.  

M53 

Възстановяване и преглед, друг, други уроци от възстановяването и прегледа, научени от 

наводненията. Застрахователни политики. 

M61 Друг 

 

5.2. Програма от мерки за Източнобеломорски район 

Основна цел на разработването на програмата от мерки като част от ПУРН за 

Източнобеломорски район е ефективното управление на риска от наводнения и 

намаляването му, както и намаляване на последиците от наводнения за ИБР. В нея са 

включени 924 мерки за целия Източнобеломорски район на обща стойност 345 183 356 лв., 

за основните речни басейни и за отделните РЗПРН.  

Анализът на представените данни показва, че за най-големия речен басейн – този на р. 

Марица, е необходим и най-големият финансов ресурс за покриване на разходите за 

изпълнение на програмата от мерки. Близо 79% от общите разходи за ИБР са 

съсредоточени в басейна на р. Марица. 

 

 

 

Обобщението на  Програма от мерки за управление на риска от наводнение за 

Източнобеломорски район  по трите речни басейна и общо за ИБР е представена в следните 

разрези: 

 

1. Мерки с положителен трансграничен ефект 

Разходите за изпълнение на мерки, които имат положителен трансграничен ефект, 

представляват почти 11% от общата стойност на разходите за програмата от мерки на 

ИБР.  
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2. Мерки, които подпомагат достигането на целите на Рамковата директива за водите 

Мерките, които подпомагат достигането на целите на РДВ, представляват 39% от общия 

брой на мерките, предвидени за територията на ИБР. Необходимите средства за тяхното 

изпълнение са 11,6% от общите разходи на програмата от мерки на ИБР.  

 

3. Приоритетност  на мерките 

Най-голям е броят на мерките с много висок и висок приоритет за изпълнение – 85% 

от общия брой на мерките в ПоМ за ИБР.  

 

5.2.1. Методология за изготвяне на ПоМ, определяне и остойностяване на 

алтернативни / мерки, избор на сценарий чрез анализ разход – ползи. 

Методологическите подходи, приложени при разработване на програмите от мерки за 

РЗПРН в басейните на р. Арда, р. Тунджа и р. Марица представя основните изисквания и 

последователност за прилагане на методологията по етапи: 

Етап 1. Описание на текущото състояние  

Обобщение на информацията от картите на заплахата и на риска от наводнения - за 

различните сценарии при висока, средна и ниска вероятности въз основа на картите и след 

посещения на място са идентифицирани, анализирани и оценени: 

 вида на засегнатите територии - жилищни, промишлени, зони за отдих и т.н. 

 засегнатите обекти от социалната и техническата инфраструктура – болници, 

училища, администрации, снабдяване с храна и вода, противопожарни служби 

пътища и мостове, ж.п. и автогари; електро- и газоразпределителни станции 

 засегнатите водоизточници за ПБВ, СОЗ, ПСПВ и ПСОВ 

 потенциалните източници на замърсяване – SEVESO обекти, петролни бази, 

значими химически производства, съхранение на опасни вещества, складове за 

препарати за растителна защита, депа за опасни, производствени и за битови 

отпадъци, замърсени терени от минната дейност, сгуро- и шламохранилища 

 защитените територии и зони НАТУРА 2000, влажните зони (Рамсарски обекти), 

които могат да поемат част от водните количества, но и могат да бъдат замърсени 

при наводнение. 

 паметниците на културно-историческото наследство и начина за тяхната защита. 

 Оценено е местоположението и състоянието на намиращите се нагоре по течението 

язовири и ретензионни водохранилища. Особено внимание е обърнато на 

потенциално опасните язовири.  
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 Преценено е състоянието и ефективността на съществуващите защитни 

съоръжения (диги, оградни стени и др.); 

 Идентифицирани са наличните стари речни корита, стари връзки, направените 

корекции на реки, както и ниските райони като пасища, селскостопански земи и 

други, които могат да поемат високата вълна или където могат да се направят 

полдери;  

 Идентифицирани са наличните нарушени речни участъци от добив на баластра, от 

ерозия или друга дейност в речните корита и заливаемите ивици;  

 Оценени са наличните системи за прогнозиране и за ранно предизвестяване;  

 Оценени са наличните планове за действия при аварии: областни, общински, 

фирмени такива, пътищата за евакуация на населението и др. информация в тях;  

 

Етап 2. Дефиниране на основните проблеми, вкл. анализ на заплахата и риска от 

наводнения и степенуване на риска в три степени - „висок“, „среден“ и „нисък“, 

включително: 

 Степенуване  на риска за всеки РЗПРН при всеки период на повторение/вероятност – 

20 год., 100 год. и 1000 год. 

 Степенуване на риска въз основа на информацията от картите на районите в риск от 

наводнения, с отчитане на влиянието на изменението на климата 

 степенуване на риска чрез прилагане на „Критерии и методи за определяне и 

класифициране на риска и определяне на РЗПРН“. Този документ е разработен в 

резултат от изпълнението на Договор № Д-30-62/18.04.2012 г. за изпълнение на 

обществена поръчка „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения 

съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС“. Критериите са утвърдени от 

Министъра на околната среда и водите.  

Основните проблеми са определени въз основа на наличната информация (напр. карти за 

заплахата и за риска от наводнения, географски, климатични и хидроложки характеристики, 

икономически дейности, налична водна инфраструктура) и посещенията на място.  

Базовата териториална единица за определяне на основните проблеми и впоследствие за 

определянето на целите е РЗПРН. Определянето на проблемите на ниво основен речен 

басейн е извършен посредством агрегирането на основните проблеми на РЗПРН, влизащи в 

състава на съответния основен речен басейн. Определянето на основните проблеми на 

локално ниво – ниво общини е извършено в случаите, когато това е подходящо – напр. 

когато РЗПРН са много големи и обхващат територии на няколко общини/населени места. 
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Определянето на проблемите за всеки РЗПРН е извършено по следния алгоритъм, при 

който са интегрирани резултатите от анализа на заплахата и риска и анализа на 

състоянието: 

 Очертани са засегнатите територии и са идентифицирани по вид – жилищни, 

промишлени, зони за отдих и т.н.,  при различни вероятности на риск (висока, 

средна, ниска); 

 Определени са и са анализирани засегнатите обекти от социалната (в т.ч. 

жизненоважните обекти за населението – болници и администрации, 

снабдяване с храна и вода, противопожарни служба и др.) и от техническата 

инфраструктура (в т.ч. основните транспортни комуникации в района – 

пътища и мостове, ж.п. и автогари; електро- и газоразпределителни станции, 

и др.); 

 Анализирани са засегнатите водоизточници и техните СОЗ, пречиствателни 

станции за питейни води и за отпадъчни води (ПСПВ и ПСОВ), канални 

помпени станции за отпадъчни води (КПС); 

 Анализирани са значимите обекти – потенциални източници на замърсяване в 

случай на наводнения - особено тези, включени в SEVESO и подлежащи на 

КПКЗ - петролни бази, значими химически производства, съхранение на 

опасни вещества и др; 

 Оценено е наличието и състоянието на складове за препарати за растителна 

защита (пестициди и инсектициди), както и депа за опасни, производствени и 

за битови отпадъци, замърсени терени от минната дейност, сгуро- и 

шламохранилища в района; 

 Определени са паметниците на културно-историческото наследство и начина 

за тяхната защита; 

 Определени са защитените територии и зоните, включени в НАТУРА 2000. 

Отбелязани са влажните зони (Рамсарски обекти), които могат да поемат част 

от водните количества, но и могат да бъдат замърсени при наводнение; 

 Идентифицирани са наличните стари речни корита, стари връзки, 

направените корекции, както и ниските райони като пасища, селскостопански 

земи и други, които могат да поемат високата вълна или където могат да се 

направят полдери; 
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 Оценено е местоположението и състоянието на намиращите се нагоре по 

течението язовири и ретензионни водохранилища. Особено внимание е 

обърнато на потенциално опасните язовири, вкл. на приборите за следене на 

техните нива, както и на плановете за изграждане на нови или ликвидиране на 

ненужни или опасни язовири; 

 Преценено е състоянието и ефективността на съществуващите защитни 

съоръжения (диги, оградни стени и др.); 

 Идентифицирани са наличните нарушени речни участъци от добив на 

баластра, от ерозия или друга дейност в речните корита и заливаемите ивици; 

 Оценени са наличните системи за прогнозиране и за ранно предизвестяване;  

 Оценени са наличните планове за действие при аварии: областни, общински, 

фирмени такива, пътищата за евакуация на населението и др. информация в 

тях; 

 

Етап 3. Формулиране на приоритети и цели 

Определянето на целите и приоритетите при управлението на риска от наводненията е 

извършено съгласно разработените Национални приоритети за управление на риска от 

наводнения, които заедно с Националния каталог от мерки за управление на риска от 

наводнения, целят да създадат единен национален подход за управление на риска от 

наводнения, и въз основа на набраната информация и извършените анализи, описани по-

горе.  

Определени са приоритети и цели на ниво: РЗПРН и речен басейн. Основната единица, за 

която са определени приоритети и цели, е РЗПРН при спазване на следния подход:  

 Обобщаване на резултатите от картите на риска от наводнение и изготвяне на 

таблици, съдържащи елементите на риска – вид стопанска дейност, брой засегнати 

жители, инсталации замърсители, обекти от НЕМ, критична инфраструктура и 

културни обекти. За всеки от елементите на риска е посочена съответната 

експозиция (напр. дка, брой на засегнати жители или критична инфраструктура). 

 За всеки елемент на риск, за който е идентифицирана заплаха от наводнение, са 

формулирани приоритети и цели в съответствие с: 

 Националните приоритети и цели 

 Спецификата на конкретния РЗПРН  
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 При формулиране на целите и приоритетите е отчетена вероятността за настъпване 

на наводнение при 1000 годишна вълна. 

 Приоритетите и целите за речния басейн на р. Марица, р. Арда и р. Тунджа 

представляват съвкупност от формулираните приоритети и цели за РЗПРН, 

попадащи в техния обхват.  

Формулираните приоритети и цели служат за база за изготвяне на предложение за мерки за 

управление на риска от наводнения.  

 

Етап 4. Избор на решения на идентифицираните проблеми 

 Определяне на решения за предотвратяване на проблемите 

 Определяне на възможни мерки и/или комбинация от тях за постигане на дадена цел 

 При определянето на мерките е отчетено влиянието на климатичните промени. За 

целта са използвани резултатите от оценката на влиянието на изменението на 

климата, извършена в рамките на предходната дейност.  

 Съгласуване на мерките от ПУРН с целите на ПУРБ.  

 Определени са алтернативните мерки или комбинацията от мерки в съответствие с 

Националния каталог на мерките за управление на риска от наводнения. 

 

Етап 5. Избор и остойностяване на мерки и алтернативи 

Остойностяването на мерките е извършено на базата на единичните цени, заложени в 

Националния каталог от мерки за управление на риска от наводнения и съответните 

количествени параметри на мярката. Количествените параметри на мярката са определени 

въз основа на анализа на заплахата и риска от наводненията и идентифицираните основни 

проблеми (извършено в предходната дейност). В случаите, когато за конкретни мерки има 

вече готови разработени проекти, са използвани съответните количествени параметри на 

тези проекти. 

 

Етап 6. Избор на алтернативи  

За намиране на най-подходящата алтернатива е приложено хидравлично моделиране на 

ефекта, като в хидравличните модели, използвани за очертаване на заплахата от наводнения 

за конкретния сценарий, са включени и предлаганите мерки. Така се визуализира 

намаляването на залятата площ при прилагане на мерките. 
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Ефектът от предложената програма от мерки е оценен въз основа на карти на заплахата и 

риска от наводнения, получени в резултат на допълнителни хидравлични изчисления върху 

еднодименсионални числени модели. Този подход позволява постигането на реалистични 

резултати по отношение ефекта от преложените комбинации от структурни мерки. Ефектът 

от неструктурните такива може да бъде оценен предимно по косвен път и чрез 

модификация на числените модели, въз основа на експертна оценка. Като база за 

разработване на хидравличните модели са използвани всички данни (ЦМТ, геодезически 

заснемания на съоръжения, хидроложки данни за характерни високи вълни, проектна 

документация, аварийни планове на язовири и др.), в това число и напълно функциониращи 

хидравлични модели, изготвени за целите на разработката „Изготвяне на карти на районите 

под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски 

район на басейново управление на водите". 

Хидравличните модели са изготвени изцяло въз основа на предоставените модели, част от 

разработката „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на 

районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на 

водите". Предприети са съответните модификации на геометрични и хидравлични 

параметри, в съответствие с предложените сценарии и респективно програма от мерки. За 

всеки РЗПРН е оценен меродавен сценарий, съответстващ на висока вълна с определена 

обезпеченост. Именно за този сценарий са извършени хидравличните изчисления и са 

генерирани съответните карти на заплахата и респективно риска от наводнения.  

 

Изборът на алтернатива, която да бъде включена в програмата от мерки за всеки сценарий 

(20, 100 и 1000 годишна вълна), включва няколко компонента, първият от които е анализ 

на ефективността на разходите. Анализът на ефективността на разходите се използва за 

избор на най-ефективните по отношение на разходите мерки/комбинации от мерки за 

преодоляване на даден риск, свързан с наводненията. Основният принцип при прилагането 

на анализа на ефективността на разходите е, че той се прилага за оценка на мерки, които 

чрез различни по размер разходи постигат еднакъв резултат (ефект). 

Следващите компоненти на избора на алтернативи обхващат:  

Оценка за съответствието на алтернативите с ПУРБ/с целите на РДВ при прилагане на 

следния подход: 

1. Оценка дали алтернативата, която допринася за минимизиране на риска от 

наводнения, е неутрална, допринася или възпрепятства изпълнението на целите на 

Рамковата директива за водите, т.е. постигане или запазване на добро екологично 
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състояние на повърхностните и подземните тела и постигане или запазване на добър 

екологичен потенциал на силно модифицираните и изкуствените водни тела.  

2. Ако алтернативата е неутрална или допринася за изпълнението на целите на 

Рамковата директива за водите, тя се избира за включване в програмата от мерки. 

Оценка на срока за изпълнение на алтернативите  

Алтернативите, които се изпълняватпо-бързо, т.е. ефектът от тяхното изпълнение ще бъде  

получен по-скоро, се избират за включване в програмата от мерки.  

Оценка на приноса към алтернативите към адаптиране към климатичните промени 

Алтернативите, които имат по-съществен принос към адаптиране към климатичните 

промени, се  избират за включване в програмата от мерки. 

Оценка за осигурено финансиране 

Алтернативите, които имат осигурено финансиране, се избират за включване в програмата 

от мерки. 

 

Етап 7.   Изготвяне на програма от мерки за сценариите 20, 100 и 1000 годишна вълна 

Въз основа на резултатите от анализа на заплахата и риска (в т.ч. с отчитане на различните 

климатични сценарии), анализа на състоянието, формулираните проблеми и цели, 

избраните мерки/комбинации са разработени и оценени три отделни сценария за 

Програмата от мерки в зависимост от вероятността от повторно настъпване на наводнения 

– 20, 100 и 1000 години. 

Приоритизиране на мерките от избрания сценарий 

 За приоритизиране на мерките в ПоМ на ПУРН за цялата страна е използван единен 

подход. Приоритизирането на мерките се извършва в рамките на конкретна 

програма/подпрограма от мерки, като се отчитат целите на управление на риска от 

наводнения на съответното ниво – район за басейново управление, речен басейн, РЗПРН и 

др. При приоритизиране на мерките в ПоМ  се отчитат: 

 ефективност по отношение на постигане на целите на управлението на риска 

от наводнения,  

 приложимост на мерките, вкл. времето за прилагане, 

  икономическа ефективност на мярката,  

 необходимото време за реализация. 

Мерките от избрания сценарий за управление на риска от наводнения са приоритизирани 

чрез използване на подход, който включва следните критерии:  
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 Процент  на   удовлетворени   цели. По-висок приоритет имат мерки,  с  

чието изпълнение се постигат повече цели за съответния РЗПРН 

 Спешност на мярката: неотложните мерки, ориентирани към първи 

приоритет – човешко здраве, са с по-висока приоритетност. 

 Разходи за мярката и икономическа ефективност на мярката.  

 Степен на преодоляване на проблема / постигане на конкретната цел. 

Всички мерки получават по 2 точки, тъй като в ПоМ няма индивидуални 

мерки, а са в комбинация. 

 Срок за изпълнение/осъществяване на мярката: мерки, които ще се 

изпълнят по-бързо и ефектът от които ще бъде получен по-скоро получават 

по-висок приоритет. 

 

Критерий 

Степен 

диапазон 

на оценка 

Точки 

за диапазон 

Тегловен 

Коефициент 

на критерия 

Колко цели адресира (Колко % 

от всички цели за конкретния 

РЗПРН)  

33% 

66% 

100% 

1 

2 

3 

25% / 0,25 

Колко е спешна  <1година 

1до3години  

над 3 години  

3 

2 

1 

15% / 0,15 

Разходи за мярката и 

икономическа ефективност  

Ниски 

Средни 

Високи 

3 

2 

1 

30% / 0,30 

Степен на преодоляване на 

проблема (на постигане на 

конкретната цел) 

Ниска 

Средна  

Висока 

1 

2 

3 

25% / 0,25 

Срок за 

изпълнение/осъществяване на 

мярката 

<1година 

1до3години  

над3години  

3 

2 

1 

5% / 0,05  

 

По всеки критерий  мярката получава от 1 до 3 точки в зависимост от диапазона, в който 

попада. Точките се умножават с коефициента на  тежест за съответния  критерий.  

Обща  оценка Приоритет 

1 до 1,40 Много нисък 

1,41 до 1,80 Нисък 

1,81 до 2,20 Среден 

2,21 до 2,60 Висок 

2,61 до 3,00 Много висок 
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Етап 8. Избор на програма от мерки чрез прилагане на анализ разходи-ползи 

Изборът на сценарий за ПоМ е извършен чрез анализ разходи-ползи, като са определени 

инвестиционните и оперативните разходи; приходите и ползите и са изчислени  

икономическите показатели - икономическа нетна настояща стойност, икономическа 

вътрешна норма на възвръщаемост, съотношение ползи/разходи. За реализация в 

съответния РЗПРН е препоръчан сценарият с най-високи стойности на икономическите 

показатели.  

Чрез икономически анализ се оценяват икономическия и социалния ефект на отделните 

ПоМ въз основа на стойността на три показателя: икономическа нетна настояща стойност, 

икономическа вътрешна норма на възвръщаемост и съотношение ползи/разходи  

 Определят се инвестиционните и оперативните разходи 

 Определят се приходите и ползите. „Приходите“ от социално-

икономическите ползи се определят при допускането, че стойността на 

щетите, които ще бъдат предотвратени с изпълнението на съответните 

мерки, представлява стойността на ползите от тези мерки и зависят от  

стойността на активите. Приходи от постъпления от доставена услуга - при 

поддържане проводимостта на речното легло чрез изземване на наносни 

отложения при устновена необходимост.  

Изчисляване на икономическите показатели 

 

5.2.2. Финансов анализ на програмата от мерки за управление на риска от 

наводнения в ИБР за периода 2016 – 2021г 

Разпределение на разходите за мерки по речни басейни 

мерки бюджет в лв 

Марица 272 097 756 

Арда 31 400 812 

Тунджа 40 241 686 

ИБР 1 443 100 

всичко 345 183 354 

 

 

Трябва да се има предвид, че програмата съдържа както мерки за защита и предотвратяване 

на наводнения, така и мерки, които се изпълняват само при възникване на наводнения, като 

например: 
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 Изграждане на временни прегради за локална защита на сгради и др. обекти при 

преминаване на по-големи водни количества от оразмерителните за 100 г. вълна 

(чували с пясък, водонепропускливи панели, земни насипи и други). 

 Евакуация на хора и техника при преминаване на по-големи водни количества от 

оразмерителните за 100 г. вълна. 

 Изпомпване на води от сгради и др. обекти при преминаване на по-големи водни 

количества от оразмерителните за 100 г. вълна. 

 Ликвидиране на замърсявания в резултат от аварии след наводнения чрез изземване 

на повърхностния слой - ще се реализира само при необходимост и в случай на 

замърсяване. 

 Оценка на щетите, устойчивостта и годността за ползване на засегнати от 

наводнения сгради и инфраструктура. 

5.2.3. Източници на финансиране на мерките, включени в ПУРН за ИБР 

Разгледани са следните източници за финансиране: 

 Държавен бюджет, вкл. целеви субсидии от държавния бюджет за дейности свързани 

със защита от наводнения; национално публично съфинансиране на проекти по 

линия на ЕС и ведомствени разходи на администрацията, свързани с управлението 

на водите 

 Общински бюджети 

 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) 

 Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ 

 Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 Програми за териториално сътрудничество 

 Хидромелиоративни системи 

 

1. Държавен бюджет 

Средства от държавния бюджет, които се насочват за дейности, попадащи в обхвата на 

ПУРН, се изразходват основно по няколко направления: 

 Целеви субсидии от държавния бюджет за дейности, свързани със защита от 

наводнения 

 Национално публично съфинансиране на проекти по линия на ЕС 

 Ведомствени разходи на администрацията, свързани с управлението на водите. 
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1.1. Национално публично съфинансиране на проекти по линия на ЕС  

Това са средствата, които държавата насочва за съфинансиране на проекти по линия на ЕС. 

Размерът на тези средства се определя от процента на съфинансиране по съответния фонд 

на ЕС (Структурни фондове и Кохезионен фонд), който финансира дадените проекти. През 

програмния период 2014-2020 г. проекти за защита от наводнения ще се финансират в 

рамките на Приоритетна ос 4 на ОПОС. Размерът на националното публично 

съфинансиране за целия период по тази приоритетна ос е в размер на 11 779 249 евро (23 

038 209 лв.), което представлява 15% от общата стойност на предвидените средства по 

приоритетната ос. 

 

1.2. Ведомствени разходи на администрацията свързани със защитата от наводнения 

Институционалният анализ на отговорните институции за реализация на мерките в обхвата 

на ПУРН показва, че различни управленски, регулаторни, контролни и информационни 

функции във връзка със защитата от наводненията изпълняват МОСВ, МЗХ, МРРБ, МЕ, 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР, областните 

дирекции на МВР, МВКВП и др. За изпълнението на посочените функции тези институции 

правят ведомствени разходи, за които обаче няма публикувана нито пълна информация, 

нито частични данни, въз основа на които чрез допускания да бъдат определени 

приблизителните разходи. Тъй като Директивата за наводненията влезе в сила през 2007 г., 

а първите ПУРН са в процес на приемане, се прави допускането, че тези разходи към 

настоящия момент са ниски, но с влизането в сила на ПУРН те ще се увеличат. 

 

2. Общини 

По линия на своите бюджети общините финансират редица дейности, попадащи в обхвата 

на ПУРН. Това са дейности, свързани с вменените им по закон компетенции в сферата на 

благоустройството и комуналните дейности - прочистване и корекции на речни корита, 

корекции на дерета и т.н.Отчитането на тези разходи в рамките на общинските бюджети не 

следва ясно разписани инструкции, както е при делегираните държавни дейности. Масовата 

практика е разходите за тези дейности да бъдат отчитани заедно с други разходи в Дейност 

629 „Други дейности по опазване на околната среда“ на разходна функция „Жилищно 

строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ на 

общинските бюджети съгласно ЕБК.  
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Данните за разходите по посочената дейност се публикуват на равнище община като няма 

ясна диференциация между оперативни и инвестиционни разходи. Средствата, които 

общините изразходват за тази дейност, са от собствени приходи, т.е. не включват 

трансфери. Средствата, получавани от общините, за изпълнение на проекти по ОПОС и 

ПРСР се отчитат извънбюджетно и не се включват в посочената бюджетна дейност. Тъй 

като поради липсата на ясно разписани инструкции, в Дейност 629 се отчитат и средства по 

проекти, финансирани от ПУДООС, с цел да се елиминира „двойно броене“, размерът на 

средствата по ПУДООС за проекти за защита от наводнения за съответната година е 

изваден от средствата по Дейност 629 (ПУДООС като източник на средства за финансиране 

на дейности в обхвата на ПУРН е разгледан по-долу).  

Данните показват, че размерът на собствените средства, които общините насочват за 

финансиране на дейности, свързани с прочистване и корекции на речни корита, корекции 

на дерета и т.н. е в пряка зависимост от динамиката на общите бюджетни разходи. В 

годините преди да настъпи негативното отражение на финансовата криза върху бюджетите 

им, общините са насочвали повече средства към тези дейности, както в абсолютен размер, 

така и като относителен дял в общите бюджетни разходи.  

За целите на прогнозирането на размера на собствените средства, които общините могат да 

насочват за финансиране да дейности в обхвата на ПУРН, може да се направи допускане, че 

в периода 2016-2021 г. общините ежегодно ще заделят около 0,7% (осреднен дял за 

последните три анализирани години) от годишните си бюджетни разходи.  

 

3. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУДООС е юридическо лице, създадено по силата на чл.60 ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда, и има статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от 

Търговския закон. Управлява се от управителен съвет, който се председателства от 

Министъра на околната среда и водите, а в състава му влизат заместник председател – 

представител на МОСВ, изпълнителният директор на ИАОС, представител на 

Министерството на финансите, представител на НСОРБ, представител на бизнеса и 

изпълнителният директор на ПУДООС. Основен предмет на дейност на ПУДООС е 

реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински 

стратегии и програми в областта на околната среда. За целта ПУДООС: 

 предоставя безвъзмездно финансиране за екологични проекти на общини, 

 отпуска заеми за финансиране на екологични проекти на общини, физически и 

юридически лица (безлихвени или нисколихвени заеми), 
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 предоставя субсидии за покриване на част или пълния размер на дължими лихви по 

банкови кредити, отпуснати за реализация на екологични проекти и обекти. 

Финансират се:  

 инвестиционни екологични проекти, 

 неинвестиционни проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната 

среда, 

 проекти на МОСВ за развитие и поддържане на Националната система за 

мониторинг и контрол на околната среда и водите. 

ПУДООС финансира проекти, свързани с изпълнението на политиките в сферата на 

управлението на водите, управлението на отпадъците, опазването на чистотата на 

атмосферния въздух, биоразнообразието и политиката за повишаване на общественото 

съзнание и култура, информационна и образователна дейност. От гл.т. на мерките, които се 

включват в ПУРН, ПУДООС осигурява финансиране на тези мерки главно по линия на 

изпълнението на политиките в сферата на управлението на водите.  

Приходите на ПУДООС се формират от: постъпления от таксите, определени със 

специалните закони в областта на околната среда (Закон за опазване на околната среда, 

Закон за водите, Закон за управление на отпадъците, Закон за защитените територии и 

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух), целево предоставени средства от 

държавния бюджет за екологични програми, дарения, постъпления от лихви по депозити, 

глоби и имуществени санкции за административни нарушения по Закона за опазване на 

околната среда и всички специални закони в областта на околната среда. 

Могат да се формулират следните по-важни изводи: 

 Политиките в областта на управлението на водите и управлението на отпадъците са 

водещите направления, за които ПУДООС предоставя безвъзмездно финансиране. 

 Размерът на предоставените средства по двете направления варира през годините, като 

това до голяма степен е резултат от политически решения на Управителния съвет. Като 

цяло, обаче, през последните години се наблюдава спад в средствата, предоставени по 

проекти в областта на управлението на водите, в сравнение с 2009-2010 г. 

В рамките на политиката по управление на водите ПУДООС финансира проекти, свързани 

с: 

 Осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението (в т.ч. 

изграждане на малки водоснабдителни обекти). 
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 Изграждане на съоръжения за защита и опазване на водните ресурси (в т.ч. корекция на 

речни корита, прочистване на речни корита, изграждане на подпорни стени и габиони и 

др.). 

 Изграждане на канализационни мрежи и довеждащи колектори. 

 Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). 

От посочените проекти в обхвата на ПУРН попадат проектите за изграждане на съоръжения 

за защита и опазване на водните ресурси.  

Разчети за 2016 г., публикувани на интернет страницата на ПУДООС показват, че всъщност 

по-голямата част от средствата ще дойдат от трансфери по линия на държавния бюджет – 

по 20 млн.лв. за 2016 г, а не толкова от такси, събирани от предприятието по силата на 

различните закони. 

Въз основа на това и предвид поетите във връзка с членството в ЕС  ангажименти за 

изпълнение на Рамковата директива за водите може да се направи допускането, че за 

годините от 2016 до 2020 г. ежегодно по линия на ПУДООС за проекти в сферата на водите 

ще бъдат изразходвани около 40 млн.лв.  

В съответствие с решение на управителния съвет приоритетно ще бъдат финансирани 

следните проекти в сферата на водите: 

 Довършване на довеждащи и главни колектори до ПСОВ за агломерации с над 10 000 

еквивалентни жители в съответствие с чл. 127 от ЗВ. 

 Довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до 

ПСОВ за агломерации над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на 

ПСОВ в съответствие с чл. 127 от ЗВ.  

 Довършване на малки водопроводни проекти по прекратени договори – в следствие от 

решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно 

финансиране със средства от ДБ и ПУДООС, на които остава по-малко от 50 % за 

завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран 

работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ, ЗУТ и ЗОП. 

На базата на тези заявени приоритети не може да се очаква, че в периода до 2020 г. 

ПУДООС ще може да насочи по-голям размер финансиране за дейности за защита от 

наводнения. В тази връзка се прави допускането, че ежегодно за проекти за защита от 

наводнения ПУДООС ще може да насочва средно около 6,16% (осреднен дял от последните 

пет анализирани години) от общите прогнозни годишни разходи в сферата на политиката 

по управление на водите (40 млн.лв.).  
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4. Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ 

През програмен период 2003-2007 г. по линия на Оперативна програма „Регионално 

развитие“ - Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, под-приоритет 

„Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, процедура „Подкрепа на 

дребномащабни мерки за предотвратяване на наводненията в градските агломерации“  са 

финансирани проекти за рехабилитация на брегозащитни съоръжения, корекции на реки и 

дерета, укрепване на речните брегове, възстановяване на проводимостта на реки и дерета и 

др. Тези проекти се изпълняват от общините, имат инвестиционна насоченост и са  пряко 

свързани със защитата от наводненията. Общо за периода по тази линия са финансирани 

проекти на обща стойност 32,5 млн.лв.  

В резултат от възприетия при програмирането за периода 2014-2020 г. подход на 

демаркация на подкрепяните по отделните оперативни програми дейности, ОПРР 2014-

2020 г. няма да финансира мерки за повишаване защитата и готовността за адекватна 

реакция на населението при наводнения, като тези мерки ще бъдат в обхвата на ОПОС 

2014-2020 г. 

 

5. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

В периода 2007-2013 г. по линия на ОПОС е финансиран един голям проект свързан с 

управлението на риска от наводнения. Това е проект DIR 51211229-1-171 „Разработване на 

планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 на Приоритетна ос 1 на 

ОПОС 2007–2013. Бенефициенти по проекта са четирите дирекции за басейново 

управление на водите в България. Целта на проекта е те да бъдат подпомогнати при 

разработването на Плановете за управление на риска от наводнения в съответствие с 

посочения обем и съдържание в националното законодателство и изискванията на 

Европейския съюз. 

Приетата OПОС 2014 – 2020 г., одобрена с решение на ЕК на 15 юни 2015 г., съдържа 6 

приоритетни оси.  ПО 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ ще 

финансира 2 групи мерки: 

 Мерки за повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението 

при наводнения. 

 Мерки за повишаване защитата на населението от свлачищни процеси. 

Първата група мерки са в непосредствения обхват на ПУРН и целят изпълнение на 

ангажиментите, произтичащи от Директива 2007/60/ЕС. Втората група мерки не попадат в 



План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 

2021 г. 

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“, http://www.earbd.org 41 

непосредствения обхват на ПУРН, но обичайно мерките, насочени към превенция на 

свлачищните процеси, имат ефект и върху намаляване на негативните последствия от 

наводнения. В тази връзка настоящият анализ разглежда цялата ПО 4 като финансираща 

дейности, попадащи в обхвата на целите на ПУРН.  

ПО 4 ще финансира приоритетно проекти за превенция и управление на риска от 

наводнения, които са залегнали като мерки в ПУРН, както и проекти за геозащитни 

дейности за обекти, включени в Методиката за приоритизиране на свлачищни обекти на 

територията на страната, разработена от МРРБ, отчитайки и приоритетност от гл.т. на 

населението в риск. 

Инвестиционната стратегия на ПО 4 на ОПОС за програмен период 2014 – 2020 г. показва, 

че средствата които е възможно да бъдат отделени за финансиране на дейности, попадащи в 

обхвата на целите на ПУРН, се оценяват на около 153,6 млн. лв. 

 

6. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  за програмния период 2007-2013 г. е 

насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в 

хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както 

и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските 

райони. В ПРСР 2007-2013 г. няма определена мярка, насочена директно към 

предотвратяване на вредното въздействие от водите. Въпреки това, през 2012 г. по Мярка 

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”са отпуснати 

средства за подпомагане на засегнатите от наводнения през същата година общини. По 

данни от официалния сайт на Програмата за развитие на селските райони  и ДФ 

„Земеделие“ за 2012 г. сумата на финансовата помощ е в размер на около 16 млн. лв., 

насочени към възстановяване на засегнатите общински пътища и мостове, водоснабдителни 

и канализационни системи и съоръжения. 

В резултат от възприетия при програмирането за периода 2014-2020 г. подход на 

демаркация на подкрепяните по отделните оперативни програми дейности, ПРСР 2014-2020 

г. няма да финансира мерки за повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на 

населението при наводнения, които ще бъдат в обхвата на ОПОС 2014-2020 г. Подробният 

анализ на мерките, които ще бъдат подкрепени от ПРСР 2014-2020 г., обаче показва, че 

Програмата предоставя косвени възможности за финансиране на проекти, свързани с 

ПУРН. В рамките на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, наред с инвестиции в 
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земеделски стопанства, инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и 

др., могат да бъдат подкрепени следните мерки в обхвата на ПУРН: 

Мерки за подпомагане за възстановяването, реконструкцията и модернизацията на 

съществуваща или изграждането на нова инфраструктура за напояване и отводняване на 

земеделските земи във връзка с повишаване на конкурентоспособността на земеделските 

стопанства за успешното адаптирането на земеделието към климатичните промени в 

страната чрез въвеждане на съвременни хидромелиоративни практики. Такива инвестиции 

ще се подпомагат след изготвяне на обща стратегия за  хидромелиоративния сектор 

(напояване и отводняване) и опазване от вредното въздействие на водите в рамките на 

програмата за подкрепата  от екипа на Международната банка за възстановяване и 

развитие. Сдруженията за напояване са възможен бенефициент по мярката.  

Мерки за възстановяване на влажни зони (в т.ч. възстановяване на влаголюбива 

растителност, укрепване на бреговете при наклон, поддържане и изграждане на малки 

водоеми в затревени площи и др.).Изгражданите малки водоеми трябва да са с постоянно 

водно огледало до 500 кв. м. Те трябва да се изграждат от естествени материали, без бетон, 

желязо и др., без зарибяване и без екзотични растения и не трябва да се допуска достъп на 

животни в тях. Подобни малки водоеми и влажни зони съответстват на мерки за създаване 

на управляеми полдери и буферни басейни и създаване и възстановяване на влажни зони, 

които са в обхвата на ПУРН. 

Проектите, включващи  инвестиции за поддържане и изграждане на малки водоеми, трябва 

да отговарят на изискванията на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) и ПУРБ, 

съгласувано от съответната структура на МОСВ/Басейнова дирекция. Потенциални 

бенефициенти по тези мерки са регистрирани земеделски производители.  

 

7. Програми за териториално сътрудничество 

Европейското териториално сътрудничество, финансирано от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР), е предназначено да подкрепя хармоничната и балансирана 

интеграция на територията на ЕС чрез подпомагане на сътрудничеството в области, които 

са от значение за общността на трансгранично, транснационално и междурегионално 

равнище. 

Оперативните програми за териториално сътрудничество, които са обект на анализ, са: 

 Програма за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския 

съюз: България - Гърция с финансиране от ЕФРР 
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 Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския 

съюз: България – Турция. Тази програма ще се финансира както от ЕФРР, така и от 

Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) на ЕС 

 Програмата за транснационално сътрудничество в Зона "Югоизточна Европа" (South 

East European Space) 

 Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG 

 Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ - СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 

2014-2020“ 

 

7.1. Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция-България“ 

Допустимият регион на програмата включва:  

 България – областите: Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали  

 Гърция – Префектурите: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Централна 

Македония, Солун и Серес 

 

Програмен период 2014-2020 г.  

За програмния период 2014-2020 г. Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-

България 2014-2020 г. ще функционира чрез пет приоритетни оси.   

Дейности, свързани с намаляване на риска от наводнения, ще могат да се финансират по 

Приоритетна ос 2 “Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“. Тази 

приоритетна ос включва четири специфични цели, като приоритетна по отношение на 

мерките, свързани с наводненията е Специфична цел „Намаляване на последици от 

бедствия“. Тази специфична цел е фокусирана върху насърчаване на инвестиции, 

предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при 

бедствия и разработване на системи за управление на бедствия. Сред индикативните 

дейности, които се финансират попадат пилотни действия за адаптиране/смекчаване ефекта 

от специфични рискове, както и дейности, свързани с управление на рискове и бедствия.  

Приоритетна ос 2 включва и още една специфична цел, свързана с управлението на водите 

(Специфична цел „Подобряване на управлението на водите и почвите“), като 

разпределението на ресурсите по Приоритетна ос 2 е следното:  

 Намаляване на последици от бедствия - 12 033 773 евро 

 Валоризиране на културно и природно наследство в трансграничния регион – 11 

414 538 евро  
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 Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното 

разнообразие - 7 011 342 евро 

 Подобряване на управлението на водите и почвите - 5 710 496 евро 

7.2.Програма за трансгранично сътрудничество „България-Турция“ 

Допустимият регион на програмата включва:  

 България – областите: Бургас, Ямбол и Хасково 

 Турция – провинции:  Одрин и Къркларели 

Програмен период 2014-2020 г. 

През периода 2014-2020 г. Програмата има три приоритета, както следва: Приоритетна ос 1 

“Околна среда”, Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” и Приоритетна ос 3 “Техническа 

помощ”.  Приоритетна ос 1 има две специфични цели:   

 Специфична цел 1.1.: Предотвратяване и смекчаване на рисковете и последствията от 

природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния регион 

 Специфична цел 1.2.: Подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво 

използване на общите природни ресурси в трансграничния регион  

Общата финансова подкрепа по Програмата е 29 642 894,12 евро, от които 13 339 302,35 

или 45% за Приоритетна ос 1 “Околна среда”. 

През м. март 2016 г. приключи приемането на проекти по Първата покана за Програмата. 

Съгласно документацията за кандидатстване по тази покана ще бъде разпределен 

планираният бюджет за 2015, 2016 и 2017 г. По Приоритетна ос 1 размерът на тези средства 

е 5 514 127,50 евро. Допустимите дейности за финансиране по Приоритетна ос 1 включват:  

 Разработване на системи за ранно алармиране (инвестиции) 

 Осигуряване на оборудване за борба с пожари в т.ч. решения за противопожарна 

безопасност, борба с пожарите и дейности за ликвидиране на последствия от пожари 

(инвестиции) 

 Подкрепа за дребномащабни инвестиции свързани със защита от наводнения в т.ч. 

възстановяване на заливаеми и влажни зони, залесяване, ремеандриране, прочистване 

на речни корита, изграждане на защитни съоръжения (диги и канали), доставка на 

специализирано оборудване (инвестиции). 

 Разнообразен набор от меки мерки свързани с предотвратяване и смекчаване на 

рисковете и последствията от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия 

Ако се допусне, че половината от обявените по поканата средства бъдат разпределени за 

подкрепа на дейности свързани със защита от наводнения, то прогнозните средства за 
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периода до 2017 г. включително възлизат на 2,8 млн. евро (5,4 млн.лв.). За периода до 2020 

г. по Приоритетна ос 1 ще останат за разпределяне 7,8 млн. евро. При допускане, че около 

половината от тези средства ще бъдат разпределени за финансиране на проекти свързани 

със защита от наводнения, това прави около 3,9 млн. евро (7,7 млн.лв.) за периода 2018-

2020 г. Сумарно за целия период може да се допусне, че за проекти свързани със защита от 

наводненията по програмата ще бъдат осигурени около 13 млн.лв, което може да се приеме 

за оптимистичен сценарий.  

 

7.3. Програма ИНТЕРРЕГ 

Програма ИНТЕРРЕГ обхваща цялата територия на Европейския съюз (286 региона от ниво 

NUTS 2) и Норвегия и Швейцария. 

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020  

През програмния период 2014-2020 г. тематичните цели, които ще бъдат адресирани от 

Програмата, са: 

 Засилване на изследванията, технологичното развитие и иновациите 

 Засилване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) 

 Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори  

 Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност   

Разпределението на средствата от ЕФРР за периода 2014-2020 г. е следното:  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всичко 

Млн.  евро 17,8 26,0 37,2 67,5 68,9 70,3 71,7 359,3 

 

Общият бюджет от ЕФРР за Програмата в размер на 359 млн. евро ще бъде разпределен 

поравно между тематичните цели, т.е. по 25% за всяка цел или 84 441 685 евро.   

Тематична цел 4 включва следните инвестиционни приоритети:  

Инвестиционен приоритет 6в - съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на 

природното и културно наследство 

и 

Инвестиционен приоритет 6ж -  подкрепа за индустриалния преход към икономика, 

използваща ресурсите по-ефективно, насърчаване на зеления растеж, екологичните 

иновации и управлението на екологичните показатели в публичния и частния сектор. 
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Въз основа на опита от програмен период 2007-2013 г. и инвестиционните приоритети за 

настоящия програмен период не може да се очаква съществен финансов ресурс, насочен 

към мерки за управление на риска от наводнения, по тази програма.  

 

7.4. Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ - СРЕДИЗЕМНО 

МОРЕ 2014-2020“ 

Географският обхват на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани - 

Средиземно море 2014-2020“ включва цялата територия на пет държави: а) държави-членки 

на ЕС: България, Кипър и Гърция; б) държави кандидат-членки на ЕС: Албания и 

Македония. 

Програмата има три приоритетни оси:  

 Приоритетна ос 1: „Предприемачество и иновации“ е посветена на дейности за 

изграждане на регионалния предприемачески потенциал, подобряване на 

конкурентоспособността, насърчаване и подпомагане създаването на нови малки и 

средни предприятия (МСП). 

 Приоритетна ос 2: „Околна среда“ цели да се засилят интегрираните съвместни 

подходи за опазване и управление на богатото природно и културно наследство в 

региона като предпоставка и основа за устойчиво развитие и приобщаващ растеж. 

Също така ще се подпомага развитието на региона като туристическа дестинация, 

насърчавайки развитието на идентичност „Балкани - Средиземно море“. Ще се търси 

баланс между туризма, опазването на околната среда, ефективността на ресурсите и 

икономическото развитие. 

 Приоритетна ос 3: „Техническа помощ“ 

Общият бюджет на Програмата е 39 727 652,11 евро, като 57% са насочени към 

Приоритетна ос 2 и разпределението им по специфични цели е следното:  

 

Специфична цел 
Бюджет 

(евро) 

Специфична цел 2.1: Поддържане на биологичното разнообразие и 

природните екосистеми чрез укрепване на работата в мрежи и управление на 

защитени територии, включително Натура 2000. 

8 974 146 

Специфична цел 2.2: Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с 

цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление в сектора 

на отпадъците, почвите и водните ресурси. 

7 852 378 

Специфична цел 2.3: Създаване на умения за по-добро управление на 

околната среда и повишаване на капацитета за управление 

5 608 841 
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8. Хидромелиоративни системи 

Хидромелиоративният фонд в България – системите, служещи за напояване и отводняване, 

се разделя условно на няколко основни групи в зависимост от собствеността, начина на 

управление и вложените средства за изграждането им: 

- изграден с държавни средства, включен в активите и управляван от “Напоителни 

системи” (НС) ЕАД и „Земинвест” ЕАД 

- вътрешно-канална мрежа, изградена с държавни средства и стопанисвана до 1993 г. 

от бившите ТКЗС и АПК 

- незавършени и непредадени за експлоатация обекти, финансирани с държавни 

средства, охранявани от и заведени на задбалансов отчет в “Агроводинвест” ЕАД 

- хидромелиоративни съоръжения, изградени с кооперативни средства, включително и 

над 2000 малки язовири за напояване, понастоящем публична общинска собственост 

- хидромелиоративни съоръжения, изградени за напояване с държавни или 

кооперативни средства, ползвани (или собственост) и управлявани от сдружения за 

напояване 

- хидромелиоративни съоръжения, частна собственост, изградени от недържавни 

структури (предимно малки съоръжения).  

С изключение на „Напоителни системи“ ЕАД другите описани хидромелиоративни 

субекти са малки по мащаб като към настоящия момент работата им е насочена основно 

към дейности, които са извън в обхвата на мерките, предложени в ПУРН 

Задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на 

водите се възлага на „Напоителни системи“ ЕАД чрез договор от Министъра на 

земеделието и храните (чл. §4а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

водите).  

Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването 

на обществената услуга за защита от вредното въздйствие на водите се предоставят на 

„Напоителни системи“ ЕАД съгласно чл.2, параграф 1, буква „а“ от Решение на Комисията 

от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл.106, пар.2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването 

на услуги от общ икономически интерес. Средствата се предоставят и отчитат чрез 

бюджета на Министерството на земеделието и храните.  

Дружеството стопанисва инженерни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите (публична държавна собственост по силата на чл.13, т.3, от Закона за 
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водите), в т.ч.  заливане на населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия, 

земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти. 

Разходи на дружеството, насочени към предпазване от вредното въздействие на водите, 

включват оперативни и капиталови разходи.  

На базата на годишните финансови отчети на дружеството „Напоителни системи“ ЕАД са 

определени годишните оперативни и инвестиционни разходи на дружеството за 2012 г., 

2013 и 2014 г.  

За изчисляването на сумата на разходите за предпазване от вредното въздействие на 

водите към тези суми на общите разходи е приложен коефициент от 36,7%. Този 

коефициент е определен в рамките на анализите, изготвени при разработването на 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. 

Той показва какъв е делът на тези разходи в общите разходи на „Напоителни системи“ 

ЕАД, които включват още разходи за доставка на вода за напояване и др. търговски 

дейности. 

Размерът на средствата, които „Напоителни системи“ ЕАД отделя за дейности, свързани с 

предпазване от вредното въздействие на водите, варира през годините, като след 2010 г. се 

наблюдава устойчива тенденция на спад. Причините за това са свързани с недофинансиране 

на услугата от страна на държавата. Практиката на дружеството е да дофинансира 

разходите за услугата с приходи от доставка на вода и други приходи от търговска дейност. 

При така определените условия може да се очаква, че „Напоителни системи“ ЕАД ще може 

да отдели за поддържане на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите 

сходни по размер средства на тези, отделени за периода 2009-2011 г. или около 20 млн. лв. 

годишно, съответно около 120 млн.лв. за периода 2016-2021 г. и това се приема за 

реалистичен сценарий. За оптимистичен сценарий се приема, че финансирането ще бъде с 

10% по-високо от реалистичния сценарий – 132 млн.лв., а за песимистичен сценарий – 

съответно с 10% по-ниско от реалистичния сценарий – 108 млн.лв.  

 

5.2.4. Определяне на несигурността и прогнозиране на ефекта от планираните 

мерки. 

Стохастичният/случаен характер на природните явления, към които спадат и наводненията, 

неминуемо обвързва анализите с известна доза несигурност, чиито основни количествени и 

качествени показатели се изразяват чрез заплахата и риска от наводнение и техните 

колебания в зависимост от възприетите предпоставки и наличните входни данни. Основни 
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фактори, влияещи върху крайните резултати и респективно върху общата/крайната 

несигурност могат да бъдат обособени в следните групи: 

 Несигурност, свързана с природните явления, хидрология, климат и тенденции 

към увеличаването на екстремните феномени; 

 Несигурност, свързана с информацията: налични данни, обем на извадката от 

данни, методи на обработка на информацията, пропуски в данните и др.; 

 Оценка на влиянието върху крайния резултати очакван ефект на приети 

предположения при изпълнението на дейностите и мащаба на работа; 

 Други фактори (обективни и субективни); 

 

ПРОГНОЗИРАНЕ ЕФЕКТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ 

При изпълнение на програмата от мерки следва да се отбележи, че ефектът, оценен в 

настоящата разработка, е резултат от комбинацията от мерки,т.е. от значение за крайната 

степен на защита и намаляване заплахата и риска от наводнения е качеството на 

изпълнение и обхвата на заложените мероприятия. Тъй като при проведените огледи на 

РЗПРН, на места са установени разминавания в информацията за разположение на 

съоръжения от енергийната и ВиК и техническа инфраструктура (които са най-лесно 

разпознаваеми), същата следва да се прецизира на следващ етап, за да може да се извърши 

една по-точна оценка на риска и икономическия и социален ефект от мерките. 

При изпълнението на програмата от мерки следва да се прецизират и самите 

параметри на мерките, което важи най-вече за структурните такива. Идейните, 

техническите и работните проекти на защитни и др. хидротехнически и транспортни 

съоръжения следва да бъдат съпътствани с хидроложки и хидравлични изчисления, 

основани на подробни геодезически заснемания на района, отговарящи на изискванията за 

изпълнение на проекти в съответната фаза. 

 

5.2.5. Система за мониторинг и контрол на изпълнението на програмата от мерки 

за управление на риска от наводнения в ИБР 

За всеки стратегически документ от голяма важност е първо, той да бъде реализиран 

съобразно предварително поставените цели, срокове и ресурси; второ – да бъде устойчив 

във времето и да развива заложените в него дейности и ефекти. За тази цел е 

препоръчително да се осъществява наблюдение (мониторинг) и оценка на осъществяването 

на документа, и да се набелязват подходящи действия – за коригиране и усъвършенстване 

на заложените в него дейности. 
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Мониторингът може да бъде дефиниран като: (а) неделима част от текущото управление 

на проект (за какъвто се приема и реализирането на програма за управление на риска от 

наводнения, целяща постигането на някаква промяна); (б) инструмент, подпомагащ 

контрола върху управлението и процеса на вземане на решения; (в) описание на събития и 

условия в рамките на определен период от време; (г) систематично събиране на достоверна, 

актуална и значима информация за напредъка, промените и последиците от 

предприеманите програмни действия. Тези същностни характеристики на мониторинга го 

определят като един от най-важните компоненти от управлението на стратегически 

документи, програми, проекти и пр. 

Оценката на свой ред е систематичен преглед на конкретните управленски дейности за 

осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия 

върху потребителите. Оценката на програмата може да включва преценка на работното 

натоварване, оперативните процедури, или персонала, но нейна главна цел си остава 

ефектът и въздействието от реализацията на програмата (стратегическия документ).  

Мониторингът следователно трябва да установява статуса и да проследява напредъка в 

осъществяването на отделните компоненти и подкомпоненти и на програма като цяло. 

Мониторингът също така следва да идентифицира възникващи проблеми, факторите, които 

ги обуславят, и да подсказва възможни мерки и решения на тези проблеми. Получената 

информация се очаква да бъде предоставена своевременно на разположение на отговорния 

орган. Смисълът от това е да се даде възможност на тези органи и на другите компетентни 

държавни институции, ако преценят – да предприемат своевременни “коригиращи 

действия”, които да подпомогнат постигането на поставените в цели.  

Следва да се подчертае, че акомониторингът се съсредоточава върху наблюдение на: (а) 

предприетите действия и изразходвани ресурси, (б) постиганите резултати, (в) протичането 

на процеса във времето, (г) постиганите въздействия, то оценката е насочена към 

установяване на степента, в която се постигат общите и специфичните цели на документа и 

включва също така систематичен преглед на конкретните управленски операции за 

осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни 

въздействия. 

Основните моменти, които би следвало да бъдат наблюдавани във връзка с изпълнението на 

настоящата програма за управление на риска от наводнения са: 

- спазване на предвидения график на дейностите 

- обем, скорост и степен на изразходване на ресурсите 

- постигани резултати 
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- достигане на поставените цели и въздействие на стратегическия документ. 

Информация за напредъка за изпълнение на мерките от програмата ще се събира от 

съответните институции и организации, които са посочени като отговорни за изпълнението 

на съответната мярка. Всяка от тези институции ще определи отговорно координационно 

звено от структурата си, което да събира информация от останалите звена на тази 

институция за напредъка на изпълнение на мерките от тяхна компетентност, причините за 

неизпълнение или за изоставането в изпълнението на мерките, включително дължащи се на 

партньорите, както и предложения за корективни действия при необходимост.  

Координационното звено, по вътрешни за съответната институция или организация 

правила, ще събира и систематизира събраната информация от всички звена, които имат 

отношение към изпълнението на конкретните програмни мерки. Координационното звено 

на водещата институция или организация  ще изготвя  доклад до БД, който ще бъде 

изпращан най-късно до края на месец януари на годината, следваща отчетната година.  

Информацията, свързана с текущото наблюдение на изпълнението на всички мерки от 

програмата ще се събира и обобщава на годишна база от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“. За целите на системата за отчет и контрол на изпълнението на 

мерките от програмата, БД ежегодно ще систематизира и обобщава в доклад напредъка по 

изпълнение на мерките.  

Годишните доклади ще служат като междинни оценки на изпълнението на програма от 

мерки. В края на периода ще бъде изготвен заключителен доклад за целия период на 

програмата и същата ще бъде изготвена за следващия шестгодишен период. 

Проектът на ПоМ за Източнобеломорски район е изготвен въз основа на изпълнена 

обществена поръчка  „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за 

басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на 

ниво ИБР, включително икономически разчети разходи – ползи“ с изпълнител ДЗЗД 

„Обединение ПУРН Пловдив 2016“. 

 В резултат от обществените консултации отпадатконкретни мерки, както и  следните 

групи мерки включени в ПоМ отпроекта на ПУРН:  

За проекта на ПУРН и ПоМ на ПУРН, който е беше достъпен за консултации с 

обществеността и отговорните институции за 6 месеца от 16.06.2016 г. до 16.12.2016 г. ( в 

края на консултациите – заедно с доклада за ЕО) бяха получени становища, предложения и 

коментари, които бяха анализирани и оценени и приетите са отразени в ПоМ на ПУРН, 

приложена към документацията за резултатите от консултациите с обществеността и със 

заинтересовани и засегнати органи и лица по ЕО на ПУРН.  Промените в Програмата от 
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мерки (ПоМ) от проекта на ПУРН могат да бъдат обобщени в пет групи: мерки, които 

отпадат от ПУРН; преформулирани мерки; конкретизиране местата на прилагане на 

мерките; промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността на 

мерките или обхвата на прилагане на мярката; нови мерки, включени в ПУРН; 

Мерките от ПоМ на ПУРН, за които е идентифицирано възможно позитивно 

въздействие за изпълнение на целите на ПУРБ и РДВ, е предвидено да се включат и в ПоМ 

на ПУРБ и да бъдат финансирани при изпълнението на ПУРБ. Това са: 

PRE11-REAC12 Въвеждане и изпълнение на  изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на селскостопанските площи  

PRE1-RR1-REAC1 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове 

PRE30-REAC31 Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с изключение на акация и топола 

PRE33-REAC48 Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми 

промишлени зони или отделни предприятия   

PRE34-REAC49 Почистване и рекултивация на замърсени терени от минна 

дейност 

PRE69-PRO54-REAC141 Осигуряване на скатовете за задържане 

PRE73-REAC148 Актуализиране на нормите за оразмеряване на канализационни 

мрежи 

PRO11-REAC38 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на водните тела 

PRO58-REAC145 Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро 

състояние 

PRO60-REAC147 Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи 

 

РАЗДЕЛ 6 

КООРДИНАЦИЯ С РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ И ПУРБ 

Съгласно изискванията на чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите проектът на ПУРН е 

разработен съгласувано и в координация с проекта на ПУРБ и включва мерки, 

допринасящи едновременно, както за постигане на добро състояние на водите (цел на РДВ 

2000/60/ЕС), така и за намаляване на риска от наводнения (цел на Директива 2007/60/ЕО). 
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Координацията с РДВ 2000/60/ЕС  при разработване на ПУРН е съобразена на всички 

стъпки на изготвянето му, при създадена организация за едновременно разработване на 

график и работна програма за двата плана. 

При изготвянето на ПОРН, РЗПРН и КЗН и КРН е използвана информацията, въз 

основа на която е изготвен и ПУРБ за ИБР – за водни тела, източници на замърсяване, зони 

за защита на водите и др., имащи значение за изготвянето на ПУРН. 

При разработване на Национален каталог от мерки за управление на риска от 

наводнения и разработване на Национален каталог от мерки за управление на речните 

басейни е взето предвид необходимостта от координация по ДН и  РДВ. И в двата каталога 

е отчетено наличието на синергия на типовете мерки, допринасящи за постигане на целите 

едновременно и на двете директиви. 

Типове мерки, за които е отчетено наличието на синергия и са част от ПоМ за 

ИБР: 

 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия 

 Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи 

 Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир. 

 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове 

 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 

реката (галерийните гори по речните брегове) 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на 

реките 

 Осигуряване на скатовете за задържане (залесяване) 

 Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или 

отделни предприятия 

 Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу 

наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, 

сгуроототвали и други съоръжения. 

 Поддържане на съществуващи канализационни мрежи в добро състояние 

 Дейности за защита на речните брегове от ерозия вкл. биологично укрепване и 

 други 
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Изготвянето на ПУРН 2016-2021 за ИБР е съобразено с ПУРБ 2016-2016 за ИБР, като 

са използвани данни от същите източници.  При разработването на Програмата от мерки е 

взет предвид Регистъра на зоните за защита на водите и забраните и ограниченията по 

водни тела от ПоМ на ПУРБ. 

Постигането на набелязаните цели за всеки РЗПРН е възможно след изпълнение на 

комбинация от различни мерки. При планирането и избора на мерки е следван подход, при 

който предимство се дава на мерки, които минимизират конфликтите и добавят синергия 

при преследване на поставените цели (напр. неструктурните мерки, които са щадящи 

спрямо околната среда и водят до синергични ефекти). 

При разработването на ПоМ, в случай че съществува повече от един вариант за 

изпълнение на една мярка, се извършва Оценка за съответствието на алтернативите с 

ПУРБ/с целите на РДВ. 

Координацията с РДВ е и в процеса на консултация за ПУРН и ПУРБ, като 

консултацията по график и работна програма и мерки за консултация с обществеността за 

ПУРБ са осъвместени и проведени едновременни срещи по график и работна програма за 

ПУРН и проект на РЗПРН.  

Поради по-късното изготвяне на проекта на КЗН и КРН не бе възможна едновременна 

консултация по междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите за 

ПУРБ, но периода на консултация по проекта на ПУРБ за ИБР се застъпва с консултацията 

по проекта на ПУРН, което дава възможност за едновременен коментар по двата плана и 

съобразяване на целите и мерките при финализирането им. 

 

РАЗДЕЛ 7 

КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

При разработването на Плана е направен анализ на планове, програми, стратегии и 

други документи, имащи отношение към водите. 

За целите на ПУРН в отделните етапи на изготвянето му са разгледани основните 

планове, които определят посоката на развитие, както и тези, които имат пряко отношение 

към управление на дейностите по околната среда и водите, вкл. и защитата от вредното 

въздействие на водите.  

Направен е преглед на съществуващите планове за защита при бедствия на областно 

ниво, в които има обособена част „План за защита при наводнение“ и на Плановете за 

защита при наводнение на общинско ниво, както и на Обща Стратегия за управление и 

развитие на хидромелиоративния сектор и защита от вредното въздействие на водите 
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РАЗДЕЛ 8 

ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПУРН 

8.1. Организация и рамка на сътрудничеството със съседни страни 

Източнобеломорски район е трансграничен район, тъй като основните реки 

преминават държавната граница и продължават движението си през територията на 

съседните държави РТурция и РГърция. 

На всеки етап от Изготвянето на ПУРН с цел обмен на информация и съгласуване за 

международните речни басейни на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла са провеждани 

срещи за трансгранична координация със съседните държави - РГърция и РТурция, които са 

във връзка с подписани декларации за сътрудничество между съответните министри на 

околната среда и се организират след диломатически ноти на двете държави. 

 

8.2. ПОРН 

Трансграничната координация по изготвянето на ПОРН с РГърция започна още на 12 

октомври 2011 г. в София. Между двете делегации е дискутиран и обменен опит и 

разбиране по  законодателство за прилагане на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и 

директивата за наводнения 2007/60/ЕС, както и данни необходими за прилагането на 

Директивата за наводненията. 

На 26.04.2012г. в гр. Кавала, РГърция е проведена работна среща на техническата 

под група в рамките на Съвместната работна група РБългария - РГърция. На срещата е 

реализиран обмен на информация за разработените ПОРН, в съответствие с Директива 

2007/60/ЕС. 

На 9.05.2012 г. в Пловдив, България се проведе първата среща по прилагането на 

съвместната декларация с Р Турция. По време на срещата бе представена информация от 

българска страна за прилагането на Директивата за наводненията. Представена бе 

разработената методика и подходи, източниците и вида на събраната информация за 

изготвяне на ПОРН за ИБР, подхода при идентифициране за миналите наводнения със 

значими неблагоприятни последици. От турска страна бе представена информация за 

проблеми с наводненията, бяха направени уточнения за компетентните органи и относно 

прилагането на Европейското законодателство в областта на водите. Резултатите от ПОРН 

за ИБР бяха представени на срещите на 30-31 май 2013 г. в гр. София и на 13 май 2014 г. в 

Одрин.  
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За намаляване на риска от наводнения с Република Турция съвместно бе изпълнен 

проект по Програма ФАР – BG 2005/017 – 453.01.01.01 – “Подобряване на капацитета за 

прогнозиране при наводнения в българо-турския граничен регион”. Проектът беше изпълнен 

през 2007 – 2008 г. По-важните резултати от проекта включват: Информационна система; 

Хидрологичен и хидравличен симулационен модел на средното и долно течение на р. 

Тунджа и р. Марица, както и прогностична система в реално време с предварителност 5 

денонощия; предупредителна система за наводнения; уеб сървър с разнообразна 

описателно-статистична и различни видове динамична предупредителна информация. 

Изготвената по проекта система работи и информацията е налична на следния интернет 

адрес: http://maritsa.meteo.bg/apache2-default/maritsa/indexbg.php. 

 

8.3. РЗПРН 

Информация относно определените в България и Гърция РЗПРН беше обменена на 

срещата на съвместната експертна работна група на 23.04.2013г. в Солун, Гърция и на 

среща на техническата под-група 25 и 26.07.2013 г. в Благоевград, България. Представена 

беше националната методология за определяне на РЗПРН в България, критериите за 

значимост и за класифициране на риска в три степени, както и конкретните резултати за 

РЗПРН в Източнобеломорски район, информация обменена и на срещата на експертната 

група на 08.05.2014 г. в  Атина, Гърция.  

На 30-31 май 2013 г. в гр. Софиябе проведена експертна среща на представители на 

Република Турция и Република България по съвместната декларация. Преди и по време на 

срещата от българска страна бе представена информация относно приетата национална 

методология за определяне на РЗПРН в България, критериите за значимост и за 

класифициране на риска в три степени, както и конкретните резултати за РЗПРН за 

Източнобеломорски район. Определените РЗПРН за ИБР бяха представени на срещата на 

13 май 2014 г. в Одрин. 

 

8.4. Карти на заплахата и карти на риска от наводнения 

Методиката за изготвяне на КЗН и КРН беше представена на срещите на експертната 

група на 23 април 2013 г. в гр. Солуни на 08.05.2014 г. в  Атина, както и на срещата на 

съвместната група по техническите данни на 26 юли 2013 г. в Благоевград. 

На  23 юни 2015 г. в  Атина, Гърция на среща на техническата група бяха обсъдени и 

анализирани подходите на двете страни при изработване на картите и данните за модела на 

релефа в участъка от Марица, в който границата минава по реката. 

http://maritsa.meteo.bg/apache2-default/maritsa/indexbg.php
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Резултатите и използваните подходи за съставяне на Карти на заплахата и карти на 

риска от наводнения  бяха представени на среща на българо-гръцката съвместна експертна 

работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда на 13 май 2016 г. в 

гр.Сандански, България. 

Методиката за изготвяне на КЗН и КРН беше представена на срещите на експертната 

група с Р Турция на срещата на 13 май 2014 г. в гр.Одрин. Резултатите и използваните 

подходи за съставяне на Карти на заплахата и карти на риска от наводнения  бяха 

представени на четвъртата експертна среща в изпълнение на съвместната декларация за 

сътрудничество в областта на водите и околната среда с Р Турция на 16 октомври 2015 г. в 

гр.София.  

 

8.5. ПУРН 

На срещата на експертната група в  Солун, Гърция на 23.04.2013 г. и на срещата на 

техническата група на 26 юли 2013 г. в Благоевград бяха представени График и работна 

програма за ПУРН и ПУРБ и мерките за провеждане на обществените консултации. 

Работните програми и координацията между РДВ и ДН бяха представени на срещата на 

експертната група на 08.05.2014 г. в  Атина, Гърция.  

През 2014 г. БДИБР участва като партньорвбългаро-гръцки проект “Създаване на 

система за ранно предупреждение в басейна на река Арда за минимизиране риска в 

пограничния район - ARDAFORECAST”, финансиран по ОП Европейско териториално 

сътрудничество „България – Гърция 2007 – 2013” и допълни резултатите от завършилия 

българо-турски проект BG 2005/017 – 453.01.01.01 – “Подобряване на капацитета за 

прогнозиране при наводнения в българо-турския граничен регион”, финансиран по програма 

ФАР, по който беше през 2009 година беше създадена система за ранно предупреждение и 

и обмен на данни от преки измервания от хидрометричните и климатични 

станции.Създадената система по проектARDAFORECAST работи и информацията е 

налична на следния адрес: http://arda.hydro.bg/bg/index.php?glaven=alertmap 

На 30-31 май 2013 г. в гр. София бе проведена експертна среща на представители на 

Република Турция и Република България по съвместната декларация. Представен и бяха 

графика за консултации и работната програма за разработване на ПУРБ и ПУРН.На 

срещата на 16 октомври 2015 г. в гр.София бе представена информация за графика за 

изготвяне на ПУРН за ИБР. 

 

 

http://arda.hydro.bg/bg/index.php?glaven=alertmap
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РАЗДЕЛ 9 

ПРИЛАГАНЕ  НА ПРИНЦИПА НА СОЛИДАРНОСТ 

Съгласно Директивата за наводненията, от съображения за солидарност плановете за 

управление на риска от наводнения, разработени от дадена държава-членка, не включват 

мерки, които по своя мащаб и влияние значително увеличават риска от наводнения в посока 

по течението или срещу течението за други държави в същия речен басейн или подбасейн, 

освен ако тези мерки не са съгласувани и съответните държави-членки не са намерили 

общо решение в рамките на трансграничната координация. Прилагането  на принципа на 

солидарност при управление на риска от наводнения е от съществено значение при 

управлението на риска от наводнения, като съобразяването с този принцип е залегнало в 

ДН. 

Принципът на солидарност е интегриран и в националните приоритети за управление 

на риска от наводнения, което допълнително акцентира на важността му. Принципът на 

солидарността е основен – действията за защита в една част на басейна не трябва да 

влошават условията в друга, съгласно Приоритет №5, цел 5.4 „Минимизиране на риска от 

наводнения по водното течение за целия речен басейн“. 

В ПУРН  за ИБР принципът за солидарност се прилага на следните нива  

- На  ниво речен басейн – нагоре и надолу по течението на реката и в рамките на 

отделните подбасейни (поречия).ПоМ на Плана за управление на риска от наводнения на 

ИБР не съдържа мерки, които по своя обхват/мащаб и влияние значително да  увеличават 

риска от наводнения надолу по течението на реката и в речния басейн. 

- На трансгранично ниво – за басейните на р. Марица, р. Тунджа и р. Арда. В ПоМ 

към ПУРН на ИБР не са включени мерки, които по своя мащаб и влияние ще окажат 

значително неблагоприятно въздействие и увеличат значително риска от наводнения 

надолу по течението за съседните държави. 

Ефектът на въздействието от ПоМ на ИБР са установени като е извършено 

хидравлично моделиране на обхвата от наводнението след прилагане на мерките. 

 

РАЗДЕЛ 10 

ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Организация на процеса на консултации 

Процесът на изготвяне на ПУРН включва редица дейности, свързани с привличането 

на заинтересованите страни и обществото и по-голямата загриженост към решаване на 

проблемите и намиране на балансирани решения.  



План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 

2021 г. 

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“, http://www.earbd.org 59 

Според изискванията на ДН и РДВ (директива 2000/60/ЕС) всяка държава-членка 

следва да окуражава активното участие на всички заинтересовани страни в процеса  на 

планиране във връзка с плана за управление на речните басейни и плана за управление на 

риска от наводнения. 

Басейнова дирекция е компетентен орган за управление на водите в 

Източнобеломорски район  и отговаря за разработването и актуализирането на Плана за 

управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения за 

Източнобеломорски район, в т.ч. и за организирането на консултациите с обществеността 

при разработването на двата плана.  Този факт подпомага координацията на консултациите 

по двата плана, БД ИБР изготви график и работна програма за ПУРН, в т.ч. мерки за 

консултация с обществеността, които публикува на интернет страницата на БД ИБР и 

МОСВ едновременно с график и работна програма и мерки за консултация с 

обществеността за ПУРБ на 22.12.2012г. и проведе консултация по тях едновременно за 

двата плана за период от 6м. Информацията е налична на интернет страницата на БД ИБР 

на следния адрес: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=340 

 Основните стъпки, предприети от БДИБР във връзка с обществените консултации и 

въвличането на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на ПУРН биха могли да 

бъдат разделени на пасивни (информиране) и активни (консултации и активно участие), 

както е предложено в Ръководството за участие на обществеността към РДВ, като те 

следват изискванията на РДВ, ДН и ЗВ относно темите и сроковете за консултиране. 

За целите на информирането БД ИБР: 

поддържа своя сайт, където редовно публикува информация за отделните етапи и 

дейности от процеса на планиране; 

издава и разпространява информационни  и рекламни материали; 

поддържа Информационен център; 

обявява в националните медии началото и края на кампаниите по консултация на 

всеки един от етапите на ПУРН (ПУРБ) в съответствие изискванията на ЗВ; 

отразява дейността си в електронните и традиционните медии. 

изготвя въпросници и проучвания на общественото мнение. 

 

БД ИБР отразява участието на обществеността и заинтересованите страни по 

прозрачен начин в процеса на планиране, като публикува на сайта на БД ИБР протоколите 

от проведените срещи и получени предложения и интегрира към всеки от етапите 

постъпилите предложения, които са от значение за ПУРН във финалните резултати. 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=340
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10.1 ПОРН 

Проектът на Предварителна оценка на риска от наводнения за 

Източнобеломорски район е обявен за консултации и становища в съответствие с чл. 

146р, ал.1, т.1 от ЗВ, като е публикуванна интернет страницата на Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район в частта „Управление на риска от наводнение” и на интернет 

страницата на МОСВ на 1 февруари 2012. Съобщениеза обявяването на  проекта на ПОРН 

е публикувано в два централни ежедневника (в-к „Труд” и в-к „24 часа”) и в електронни 

средства за масова информация (www.24chasa.bg и www.focus-news.net) съгласно 

изискванията на чл. 146р, ал.4 от ЗВ, както и е публикувано прессъобщение на интернет 

страницата на БД ИБР и е изпратено до електронните медии. 

За улесняване процеса на консултации е изготвена интернет-базирана интерактивна 

карта, достъпна от уебсайта на БД ИБР, на която са представени резултатите от проекта на 

ПОРН. Чрез публикуваните ГИС карти и слоевете беше предоставена възможност за 

различни видове визуализации – по-детайлни или по-общи, с включване и изключване на 

определени слоеве по избор на потребителя, което улеснява достъпа до информация. 

Впоследствие .след финализирането на ПОРН на картата е представена информация от 

финалните резултати. (http://eea.government.bg/wp/purn/earbd/) 

През цялото време на консултиране с обществеността, копия от проекта на ПОРН 

бяха налични в хартиен вид в Басейнова Дирекция Източнобеломорски район в отдел 

„Планове за управление на водите”, сектор „План за управление на риска от наводнение”, 

както и в регионалните офиси на дирекцията. 

За консултацията с обществеността бе изготвенаинформационна листовка, 

илюстрираща основните резултати от проекта на ПОРН на ИБР, която беше 

разпространена сред заинтересованите страни.  

За улесняване на комуникацията и насърчаване активното участие на 

заинтересованите страни в срока за консултации по проекта на ПОРН БД ИБР организира и 

проведе 5 срещи по консултация по основни речни басейни – за басейна на р. Арда и р. 

Бяла(Кърджалийска област и част от Смолянска област) – в град Кърджали, за басейна на 

р. Тунджа (Сливенска област, Ямболска област, част от Старозагорска и част от Бургаска 

област) – в Сливен, за долна част на басейна на р. Марица (Хасковска област и част от 

Старозагорска) – в Хасково,  за средна част на басейна на  р. Марица (Пловдивска област и 

част от Смолянска област) – в Пловдив и за горна част на басейна на  р. Марица 

(Пазарджишка и част от Софийска област) – в Пазарджик. 

http://eea.government.bg/wp/purn/earbd/


План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 

2021 г. 

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“, http://www.earbd.org 61 

 

На проведените срещите бяха представени изискванията на Директивата за 

наводненията и основните етапи при разработването на ПУРН, проекта на предварителната 

оценка с фокус върху съответния речен басейн, а също беше предоставена възможност на 

присъстващите да дискутират, да направят бележки на място, да попълнят анкети за 

неотразени минали събития или да го направят по-късно. Подробна информация за  всяка 

от срещите относно поканените и присъствали на срещите, дневния ред, изнесените 

презентации и протокол от срещата, както и снимки е публикувана на интернет страницата 

на БД ИБР в частта „Управление на риска от наводнение” на следния 

адрес:http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=452 

Всички нови предложения и данни бяха систематизирани, подробно анализирани и 

взети предвид, като са отразени във финалния вариант на Предварителна оценка на риска 

от наводнения на ИБР.  

10.2. РЗПРН 

Определените проектни РЗПРН бяха публикувани на интернет страницата на 

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район (БД ИБР) - 

Пловдив (http://bd-ibr.org/details.php?p_id=318&id=320) и на сайта на МОСВ на 10.04.2013 

г. за консултация с обществеността и заинтересованите страни за срок от два месеца. 

Съобщение за обявяването на проекта на РЗПРН беше публикувано в два централни 

ежедневника съгласно чл. 146р ал.4 от ЗВ (в.Новинар и в.България днес), както и 

прессъобщение на интернет страницата на БД ИБР, което е изпратено и до 

електроннитемедии.  

В деня на публикуването им бе проведена пресконференция в сградата на БД ИБР. 

Бяха организирани и  проведени 5 броя срещи за консултации със заинтересованите 

страни по основни речни басейни по проекта на РЗПРН в Източнобеломорски район за 

басейново управление в периода април – юни 2013 г. Преди всяка среща бяха публикувани 

съобщения в местни медии, както и публикувани прессъобщения на интернет страницата 

на басейновата дирекция, които също бяха изпращани до местни медии с цел осигуряване 

възможността участието в срещите и на широката общественост.  

Информация за срещите и резултатите от тях бе публикувана и във фейсбук профила 

на басейновата дирекция. Обществените консултации се проведоха координирано с 

консултациите за актуализацията на ПУРБ за ИБР, в градовете Сливен – за басейна на р. 

Тунджа, Смолян – за басейна на река Арда, Пазарджик – за горната част на басейна на река 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=452
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Марица, Пловдив – за средна част на басейна на река Марица и Хасково – за долната част 

на басейна на р. Марица.  

В края на периода за консултация на 7 юни 2013 г. се проведе и заседание на 

Басейновия съвет при Източнобеломорски район, на който бяха представени проектът на 

РЗПРН, информация за проведените срещи по консултациите, резултатите от тях и 

предложенията на БД Източнобеломорски район, кои от предложенията, постъпили по 

време на консултациите, могат да бъдат приети, в т.ч. необходимата обосновка. 

Информацията за дневния ред на срещите, поканените и присъствалите на срещите, 

изнесените презентации, протоколите от срещите и постъпилите предложения и снимки са 

публикувани на интернет страницата на БД ИБР на следния 

адрес:http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=459 

В резултат на консултациите в БДУВИБР постъпиха допълнителни данни за минали 

наводнения и щетите от тях, както и редица становища, мнения и препоръки по 

определянето на районите. Събраната допълнителна информация бе обработена и оценена 

чрез прилагане на правилата и критериите съгласно Методиката, като произтичащите от 

тази информация промени бяха отразени в окончателния вариант на РЗПРН. 

 

10.3. Карти на заплахата и карти на риска от наводнения 

Проектът на картите на районите под заплаха и районите в риск от наводнения бе 

публикуван на 09.10.2015 г. на страницата на Басейнова дирекция Източнобеломорски 

район http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=524и на интенет страницата на МОСВ за 

консултация с обществеността и заинтересованите страни за срок от два месеца. 

Съобщение, че е обявен проект на картите по раздел III на гл. 9, съгласно чл.146р, 

ал.1, т.2 от ЗВ беше публикувано на първа страница в два централни ежедневника (в-к 

„Новинар” и в-к „24 часа”) и в електронни средства за масова информация (www.bta.bg и 

www.focus-news.net) съгласно изискванията на чл. 146р, ал.4 от ЗВ, както и бе публикувано 

прессъобщение на интернет страницата на БД ИБР, което бе разпространено и в 

електронните медии. 

В срока по консултация бяха проведени 6 броя срещи по основни речни басейнии по 

определените в тях РЗПРН, по проекта на КЗН и КРН в Източнобеломорски район за 

басейново управление, на които бе представена информация за използваните данни и 

методология при определяне на картите и резултатите за разглежданите в срещата 

РЗПРН.В град Смолян – за басейна на Арда в областта и част от басейна на Марица, в град 

Кърджали – за басейна на Арда в област Кърджали, в град Пазарджик – за горната част на 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=459
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басейна на Марица, в град Пловдив – за средната част на басейна на Марица и част от 

басейна на Тунджа, град Хасково – долната част на басейна на Марица и град Ямбол – 

басейна на Тунджа – средно и горно течение. 

В края на периода, проектът на КЗН и КРН, както и резултатите от проведените 

срещи по консултациитебяха представени пред Басейновия съвет на ИБР. 

Подробна информация за всяка от срещите  (дневен ред, поканени и присъствали на 

срещата, презентации, протоколи от срещите и снимки) е публикувана на интернет 

страницата на БДИБР в частта „Консултации / ПУРН/ Карти” на следния адрес: 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=460 

Всички постъпили предложения и данни бяха систематизирани и подробно 

анализирани и релевантните от тях взети предвид при изготвяне във финалния вариант на 

Карти на районите под заплаха от наводнения и на Карти на районите с риска от 

наводнения в Източнобеломорски район. 

 

10.4. Проект на План за управление на риска от наводнения 

Проектът на План за управление на  риска от наводнения е публикуван на 

16.06.2016г. на страницата на Басейнова дирекция Източнобеломорски район 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=450 за консултация с обществеността и 

заинтересованите страни съгласно чл. 146р, ал. 1, т.3 и ал. 3 от ЗВ за срок от 6 месеца чл. 

146с, ал. 1, т.2 от ЗВ; предвидените консултациите по проекта на ПУРН бяха осъвместени с 

консултациите по ЕО на проекта на ПУРН. 

Съобщения за публикуването на проекта на ПУРН са обявени в 2 национални 

ежедневника (в-к „Новинар” и в-к „24 часа”), за консултации със заинтересованите страни 

и широката общественост, с индикативен срок 6 месеца от публикуването му, до 

17.12.2016г. Изготвено е прессъобщение, публикувано на интернет страницата на БД ИБР, 

което е изпратено и до електронните медии. 

В процеса на консултации бяха проведени срещи по места със заинтересованите 

страни по области и по основни речни басейни, срещи с министерствата и с други 

институции, имащи отношение към изпълнението на ПоМ. 

За подпомагане на процеса на консултации и запознаване на институциите и 

обществеността с проекта на ПоМ на ПУРН е създаден интернет модул за ПоМ по РЗПРН, 

с възможности за визуализиране и разглеждане на списъци на мерките по области, общини, 

водни тела и др. Интернет модул за ПоМ е наличен на следния адрес: 

http://87.126.141.157:8182/earbd. 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=460
http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=450
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По време на срещите по места за консултация по подготвените проект на карти и 

среща с членовете на Басейновия съвет на 23.10.2015 г.  започна и дейност по събиране на 

предложения за програмата от мерки за ПУРН – последния етап от подготовка на ПУРН. 

Бяха определени целите и приоритетите за ИБР, бе извършен анализ на необходимата 

информация, която следва да се събере за разработване на програма от мерки и анализ на 

причините за наводненията за определяне на мерките. Проведено бе социологическо 

проучване на мненията на гражданите и на представители на заинтересованите страни 

(организации и институции)  относно проблемите, свързани с наводненията по Райони със 

значителен потенциален риск от наводнения, определените от експертите на БД ИБР цели  

и приоритети на управлението на риска от наводнения в Източнобеломорски район, както и 

предложения за мерки за постигане на поставените цели в  Плана за управление на риска от 

наводнения. 

В процеса на консултации бяха анализирани постъпващите предложения за 

допълване и изменение на Програмата от мерки (ПоМ), предложенията са описани в 

изготвен регистър, като се дава и линк към сканираните документи. Информацията бе 

публикува на уеб-страницата на БД. 

Във връзка с изискванията на ЗООС бе изготвено задание за обхвата на ЕО и 

предложена схема за провеждане на консултации, обобщение на резултатите от 

проведените консултации по обхвата на ЕО, уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС и 

документация към него за ПУРН на ИБР. Бе подготвена и таблица по водни тела и РЗПРН с 

предложени смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване 

на неблагоприятните въздействия от осъществяването на ПУРН, с обосновката им. В 

началото на месец ноември 2016 г. бе внесен доклада за ЕО. 

В периода ноември-декември 2016 г. бяха проведени 5 броя срещи по места за 

представяне на проекта на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район (ПУРН) с програма от мерки, екологична оценка и оценка на 

съвместимост на проекта на ПУРН. 

Цикълът от срещи продължи с обществено обсъждане на Доклада за екологична 

оценка ( ДЕО), Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и ПУРН на ИБР с 

всички заинтересовани страни в управлението на водите в Източнобеломорски район, 

проведено на 08.12.2016 г. В хода на срещата, както и в периода на консултации по 

екологичната оценка са постъпили предложения, които са взети предвид при оформяне на 

финалния вариант на доклада, преди внасяне на документацията за разглеждане на Висш 

екологичен експертен съвет (ВЕЕС) на 16.12.2016 г. 
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На 12.12.2016 г. бе проведен Басейнов съвет, на който бяха представени проектът на 

ПУРН, ЕО и ОС. 

Подробна информация за всяка от срещите  (дневен ред, поканени и присъствали на 

срещата, презентации, протоколи от срещите и снимки) е публикувана на интернет 

страницата на БДИБР в частта „Консултации /ПУРН/Проект на ПУРН/Срещи на следния 

адрес: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=603. 

 

РАЗДЕЛ 11 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

 

11.1. Прогноза за изменение на климата 

11.1.1. Изменение на климата при ПОРН 

Изменението на климата е взето предвид при изготвянето на Предварителната оценка 

на риска от наводнения за Източнобеломорски район. 

11.1.1.1. Определяне на климатичните тенденции за общите количества на 

валежите и температурните стойности 

Използваните климатични модели и проекти и методология за изчисление на 

очакваните климатични изменения, се базират на „Методология за определяне на 

климатичните тенденции за общите количества на валежите и стойности на температурата, 

използван в ПОРН”. 

11.1.1.2. Определяне на климатичните тенденции в промяната на 

разпределението на 24-часовите количества на валежите за периода 2021-2050 година   

Използваният метод е на база „Методология за определяне на тенденциите в 

промяната на разпределението на 24-часовите количества на валежите за периода 2021-

2050 година, използвана в ПОРН на ИБР”.  

 Резултатите от прогнозирането на климатичните промени в България за следващите 

сто години, получени чрез прилагане на регионалния модел ALADIN, предвиждат: 

- по-меки зими през следващите десетилетия и намаляване броя на дните с пикови 

ниски температури; 

- процентът на летните дни да нарасне с 18-20% в повечето равнинни места в Южна 

България, а горещите дни да се увеличат до 30% до края на 21-ви век. 

Според симулациите за промените на климата, направени на базата на основните 

емисионни сценарии, се очаква повишение на средната температура в България между 2
0
С 

и 5
0
С до края на 21-ви век. 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=603
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За определяне на конкретното пространствено разпределение на денонощните суми на 

валежите, попадащи в даден интервал, бе определена средната за цялата страна промяна в 

броя на случаите във всеки интервал. Бяха определени 9 интервала (0.1-5), (5-10), (10-15), 

(15-20), (20-25), (25-30). (30-35), (35-40) и над 40 милиметра (литра на кв. метър). 

Интервалите са затворени вдясно, т.е горната граница принадлежи на интервала.  

Най-значими са нарастванията на случаите с валеж между 5 и 10 литра за денонощие 

и тези над 40 литра за денонощие. Слабите валежи до 5 литра спадат значително. Това 

обяснява намалението на общото количество валеж, въпреки увеличението на случаите в 

тези два интервала. В останалите случаи изменението е незначително. 

Значимите изменения включват основно интервалите 0.1-5, 5-10 и над 40 мм/24ч. 

Намалението на общото количество на валежите се дължи именно на намаление на броя на 

слабите и умерени валежи. Вторият интервал 5-10 мм/24ч показва също значимо изменение 

от порядъка на 14-15 мм/24ч. Интензивните валежи над 40 мм/24ч имат увеличение, в 

някои райони до 25мм/24ч. Най-висок е рискът в северната част на тракийската низина. 

Като общо заключение, най-висок риск от увеличение на броя на интензивните валежи е в 

Източнобеломорски район. Той по принцип е най-засегнат от очакваните промени. 

11.1.2.Несигурност в КЗН и ПоМ, свързана с изменение на климата итенденциите 

към увеличаване на екстремните феномени 

Несигурността, свързана с изменението на климата, е взета пред вид при изготвяне на 

КЗН по наличната към момента на изготвянето им информация. Извършената оценка при 

разработване на КЗН е взета пред вид и при изработването на проекта на програма от мерки 

за Източнобеломорски район по отношение анализа на несигурността. 

11.1.3. Прогноза за изменение на климата 

Прогнозата за изменението на климата е въз основа на резултати от обществена 

поръчка „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води 

от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”, 

която има резултати в периода 2015-2016г и не е интегрирана при разработването на ПУРН. 

 

11.2. Заключения 

Изпълнението на ПУРН  и Програмата от мерки за ИБР ще допринесе за намаляване 

вероятността от наводнения и на неблагоприятните последици от тях върху човешкото 

здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство, както и за 

подобряване на степента на защита, подготвеност, информираност и прогнозиране на 

наводненията. 
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С реализацията на заложените мерки ще бъде намален рискът от наводнения въз 

основа на стратегически документ като ПУРН, който ще допринесе за интегрираното 

управление на водите на басейново ниво, интегрирайки и мерки за постигане и на  целите 

съгласно Рамковата директива за водите и ПУРБ на ИБР. 

 

11.3. Следващи стъпки 

За финализиране на ПУРН 2016-2021г. е необходимо да се изпълнят още следните 

стъпки: 

 приключване на процедурата по екологична оценка на ПУРН на ИБР в съответствие 

със  ЗООС и по оценка на съвместимост съгласно ЗБР; 

 утвърждаване на ПУРН от Министерския съвет 

След тези стъпки ПУРН за ИБР ще бъде публикуван и ще влезе в сила, като създаде 

рамката за управление на риска от наводнения през следващите години за 

Източнобеломорски район. 

Процесът на актуализиране на Плановете за управление на риска от наводнения, 

включва дейности по извършване на: 

 актуализация на ПОРН - до края на 22 декември 2018 г. и на всеки шест години след 

това; 

 актуализация на картите на заплахата и риска – до 22 декември 2019 г. и на всеки 

шест години след това; 

 актуализацията на ПУРН – до 22 декември 2021 г. и на всеки шест години след това; 

За следващия планов период е необходимо да бъде изследван и оценен рискът от 

дъждовните наводнения и наводнения от подземни води и от градската среда, което ще 

разшири обхвата на разбирането на риска от наводнения и ще доведе до минимизирането 

му, както и по-добра подготвеност и защита. 

Предвижда се също по-пълно да бъде обхваната темата с изменението на климата и 

оценка на риска от това във връзка с риска от наводнения. 

 

 


