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1 Въведение 

1.1 Предмет на договора 

Предмет на Договор № 10/25.07.2016 е изпълнението на обществена поръчка с предмет: 

„Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление 

на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите“. 

Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са: 

 Изготвяне на Екологична оценка на проект на План за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите 

 Изготвяне на Оценка за съвместимост на проект на План за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите (При 

решение на компетентния орган – МОСВ) 

 Изготвяне на SWOT анализ. 

1.2 Цел на заданието за обхват и съдържание на оценката 

В съответствие с изискванията, определени в чл. 3 на Директива 2001/42/EО,
1
 не може да се 

изключи възможността бъдещият План за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район за басейново управление на водите да създаде условия за 

въздействие върху околната среда.  

Съгласно писмо с Изх. № ЕО-05-08-697 / 15.02.2016 на Компетентния орган по ЕО на План за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на 

водите (МОСВ), проектът на ПУРН попада в обхвата на чл. 85, ал.1 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), като съгласно приложения проект на списък с мерки с ПУРН се 

очертава рамката за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на 

ЗООС. В тази връзка и на основание чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), ПУРН на ИБР 

подлежи на процедура по задължителна ЕО. 

Съгласно чл. 151, ал.2, т.1, буква „к“ на Закона за водите ПУРН се приема от Министерския 

съвет, във връзка с което, на основание чл. 4, т.1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за 

процедурата по ЕО за плана е министърът на околната среда и водите, като същият е 

компетентен и за провеждане на процедурата по ОС. 

При процесът на определяне на обхвата и съдържанието на оценката се взема решение относно 

обхвата и нивото на подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за 

екологична оценка(Директива за СЕО 2001/42/EО,чл. 5,ал. 4). 

Процесът на определяне на обхвата и съдържанието има за цел да: 

 определи съответния район на въздействие и времевия период за проява на 

евентуалните въздействия; 

 идентифицира съответните екологични проблеми, които трябва да се разгледат в 

рамките на ЕО; 

 определи подходящи индикативни показатели за качеството на околната среда (или 

конкретни въпроси), които ще направляват оценката в рамките на процеса по ЕО; 

 определи метод за оценка на положителните и отрицателните въздействия; 

                                                
1
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 

последиците на някои планове и програми върху околната среда. 
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 определи метод за генериране и оценка на разумни алтернативи; 

 представи проект за съдържание на Доклада за екологична оценка. 

1.3 Консултации по заданието за определяне обхвата на оценката 

Съгласно Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Наредба за ЕО),чл. 19a, експертите, на които е възложено да изготвят екологичната 

оценка, трябва да подготвят задание за определяне обхвата на оценката, по което провеждат 

консултации с: 

 Компетентните органи по чл.4 от Наредбата за ЕО; 

 Съответните специализирани компетентни органи по чл. 13, ал. 1 относно 

съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенни аспекти на околната среда и 

риска за човешкото здраве; и 

 Други специализирани ведомства и заинтересовани страни. 

В съответствие с изложеното по-горе, настоящият документ се представя с искане за коментар 

от страна на Възложителя и на Компетентният органи - МОСВ, както и на МЗ и на други 

заинтересовани страни, идентифицирани съгласно Схемата за консултации, представена в 

Приложение 1 на настоящия документ. 

 

2 Обхват на ПУРН на ИБРБУ 

2.1 Географски обхват 

Планът за управление на риска от наводнения е изготвен за територията на 

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

1, т. 2 от Закона за водите.  

Административните граници в страната не съвпадат с границите на Източнобеломорски район 

и речните басейни в него. Източнобеломорски район попада в 3 района за планиране. Той заема 

изцяло Южен Централен район, както и части от Югоизточен и Югозападен район. РБУ 

обхваща общо 12 области, като цялото население на областите Кърджали, Пловдив, Стара 

Загора и Хасково и почти цялото население на областите Пазарджик (98,2%), Ямбол (98,5%), 

Сливен (90%) и Смолян (92,5%) живее в ИБР. Част от населението на областите Бургас и 

Софийска също е част от ИБР, както и пренебрежимо малка част от населението на област 

Габрово (5 човека) и област Благоевград.  В Източнобеломорски район попадат общо 91 

общини (изцяло и частично) и 1 772 населени места. 

Източнобеломорски район заема централните части на Южна България и обхваща водосборите 

на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. Той е с площ 35 230 км2, която представлява около 

32% от територията на страната. 

На запад граничи със Западнобеломорски район за басейново управление, на север – с 

Дунавския район за басейново управление, на изток – с Черноморския район за басейново 

управление, а на юг – с Република Гърция и Република Турция.  

Източнобеломорски район включва следните водосборни басейни до държавната граница с 

Турция и Гърция: 

 Басейн на р. Марица - трансграничен с Република Гърция и Република Турция;  

 Басейн на р. Тунджа - трансграничен с Република Турция, от международния басейн на 

р. Марица; 

 Басейн на р. Арда – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн на р. 

Марица; 
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 Басейн на р. Бяла – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн на р. 

Марица; 

 Басейн на р. Луда – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн на р. 

Марица.  

 Басейн на р. Атеринска – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн 

на р. Арда. 

 Басейн на р. Фишера – трансграничен с Република Турция, от международния басейн на 

р.Тунджа; 

 

Фигура 2.1. Основни речни басейни а Източнобеломорски район за басейново управление 

 

 

В резултат от проведените анализи и оценки за Източнобеломорският район на басейново 

управление съгласно чл. 146г, ал. 1 от ЗВ със Заповед № РД-03-152/08.08.2013 на Директора на 

БДУВ в ИБР с център Пловдив са определени 31 района със значителен потенциален риск от 

наводнение (РЗПРН).  

Определените 31 РЗПРН са разпределени по основни речни басейни както следва: 

 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 

Разпределението на определените РЗПРН в поречията на основните речни басейни е следното: 

РЗПРН в поречието на  р. Арда: 8 района с дължина 66 км. 

 BG3 APSFR AR 01 - р.Крумовица – Крумовград, с дължина 8 км 

 BG3_APSFR_AR_02 – р.Върбица - Бенковски, с дължина 3 км 

 BG3_APSFR_AR_03 - р.Джебелска – Джебел, с дължина 4 км 

 BG3 APSFR AR 04 - р.Неделинска – Неделино, с дължина 4 км 
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 BG3_APSFR_AR_05 - р.Върбица – Златоград, с дължина 8 км 

 BG3_APSFR_AR_06 – р.Черна – Смолян, с дължина 20 км 

 BG3_APSFR_AR_07 - р.Маданска, с дължина 10 км  

 BG3_APSFR_AR_08 - р.Арда – Рудозем, с дължина 8 км 

РЗПРН в поречието на  р. Тунджа: 5 района с дължина 206 км. 

 BG3 APSFR TU_01 - р.Тунджа – Елхово, с дължина 6 км 

 BG3 APSFR TU_02 - р.Тунджа – Ямбол, с дължина 68 км 

 BG3 APSFR TU_03 - р.Мочурица, с дължина 34 км 

 BG3_APSFR_TU_04 - р.Тунджа (Копринка-Жребчево), с дължина 72 км 

 BG3 APSFR TU_05 - р.Тунджа-Калофер, с дължина 27 км 

РЗПРН в поречието на  р. Марица: 18 района с дължина 806 км. 

 BG 3 APSFR MA_01 - р.Марица - граница, с дължина 121 км 

 BG3 APSFR MA_02 – р. Харманлийска река, с дължина 74 км 

 BG3 APSFR MA_03 – р. Сазлийка, с дължина 75 км 

 BG3 APSFR MA_04 - р.Марица –Димитровград, с дължина 59 км  

 BG3 APSFR MA_05- р.Марица –Пловдив, с дължина 114 км 

 BG3 APSFR MA_06 – р. Мечка, с дължина 20 км 

 BG3 APSFR MA_07 - р.Марица - Пазарджик, с дължина 105 км 

 BG3 APSFR MA_08 - р.Стряма, с дължина 13 км 

 BG3 APSFR MA_09 - р.Чепеларска - Чепеларе, с дължина 7 км 

 BG3 APSFR MA_10 – р. .Потока - Съединение, с дължина 22 км 

 BG3 APSFR MA_11 – р. Въча - Кричим, с дължина 7 км 

 BG3 APSFR MA_12 – р. Девинска - Девин, с дължина 4 км 

 BG3 APSFR MA_13 – р. Стара река - Пещера, с дължина 30 км 

 BG3 APSFR MA_14 – р. Стара река - Батак, с дължина 5 км 

 BG3 APSFR MA_15 – р. Тополница- устие, с дължина 29 км 

 BG3 APSFR MA_16 – р. Тополница- горно течение, с дължина 81 км 

 BG3 APSFR MA_17 – р. Чепинска - Велинград, с дължина 20 км 

 BG3 APSFR MA_18 – р. Мътивир – Ихтиман, с дължина 19 км  

Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск от наводнения в 

обхвата на ИБРБУ е 1 078 км. 
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Фигура 2.2. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в 

Източнобеломорски РБУ. 

 

Към ПУРН е разработена Програма от мерки (ПоМ) за намаляване на риска от наводнения, 

като предвидените мерки са насочени основно към определените 31 района със значителен 

потенциален риск от наводнения (вж. т. 3.3). 

2.2 Времева рамка 

Разглежданият период от време, за който ще бъдат оценявани положителни и отрицателни 

въздействия, е предвижданият период от 6 години, за който е разработен ПУРН – 2016-2021г. 

 

3 Приоритети и цели на План за управление на риска от 
наводнения в Източнобеломорски район за басейново 
управление на водите 

3.1 Цел на План за управление на риска от наводнения в 
Източнобеломорски район за басейново управление на водите 

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. 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 ИБРБУ има изготвен и 

утвърден ПУРБ, с период на действие 2009-2015 г., и проект на актуализиран ПУРБ с период на 

действие 2016-2021г.  

Целта на плана е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху 
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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. 

За осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на басейновите 

дирекции при изготвяне на ПУРН е разработен Проект № DIR-51211229-1- 171 „Разработване 

на планове за управление на риска от наводнения” с бенефициенти четирите басейнови 

дирекции. Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO005/12/1. 20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

"Околна среда 2007 - 2013 г.  

При разработване на проекта на ПУРН са използвани резултати от възложени обществени 

поръчки на външен изпълнител, финансирани по проекта: 

 „Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите 

в Източнобеломорски район с център Пловдив при разработване на Предварителна 

оценка на риска от наводнения”, 2012 г. 

 „Консултантска помощ за определяне на районите, в които съществува или има 

вероятност за значителен потенциален риск от наводнения”, 2013 г. 

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

от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите”, 2015 г. 

 „Изготвяне на проект на Програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, 

включително икономически разчети разходи – ползи“, 2016 г. 

 „Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от 

наводнения“, 2015 г. 

 „Методика за анализ на разходите и ползите за целите за оценка мерките в Плановете за 

управление на риска от наводнения”, 2015 г. 

Структурата и съдържанието на плана са изпълнени съгласно Закона за водите и Директива 

2007/60/ЕО. 

3.2 Приоритети и цели за управление на риска от наводнения за 
Източнобеломорски район за басейново управление на водите 

С цел прилагане на единен национален подход при определяне на целите и приоритетите за 

управление на риска от наводнения през 2014 г. са разработени Национални приоритети за 

управление на риска от наводнения, които са определени и обособени в 5 основни 

направления/насоки, съгласно заложените изисквания в законодателството. Така определените 

приоритети предполагат планиране на определени цели (действия) за тяхното постигане, като 

към определените 5 приоритета са използвани общо 17 възможни цели.  

3.2.1 Приоритети и цели за управление на риска от наводнения за ИБР 

Определянето на целите и приоритетите при управлението на риска от наводненията за обхвата 

на Източнобеломорския район за басейново управление на водите е извършено въз основа на 

Националния каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от 

наводнения, картите на заплахата и на риска от наводнения и актуална информация, получена 

от компетентни институции и дружества и включва следните приоритети и действия: 

 Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

Действие 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
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идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

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

Действие 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 

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

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

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

Действие 3.2. Подобряване на защитата на IPPC предприятията в идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в ИБР.  

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

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

Действие 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии в на ИБР. 

 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

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

територията на ИБР.  

Действие 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  

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

територията на ИБР. 

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от наводнения на 

територията на ИБР. 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление на риска 

от наводнения на територията на ИБР. 

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

територията на ИБР. 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на публичните институции за 

цялата територия на ИБР.  

 

Работата по План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за 

басейново управление на водите 2016-2021 г. е започнала с подробен преглед на резултатите от 

Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН), съгласно действащата нормативна 

база и наличната информация. От анализа е идентифицирана необходимост от набиране на 

допълнителна информация, каквато е изискана и събрана за определяне на районите със 

значителен потенциален риск от наводнения.  

Направен е подробен преглед на съществуващите планове за защита при бедствия на областно 

ниво и на Плановете за защита при наводнение на общинско ниво.  
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След извършеният преглед и анализ са изведени основните проблеми за всеки речен басейн и 

са изведени конкретни приоритети и цели въз основа на общите цели в изпълнение на 

националните приоритети за управление на риска от наводнения и целите и приоритетите при 

управлението на риска от наводненията за обхвата на Източнобеломорския район за басейново 

управление на водите. 

Приоритетите и целите, определени на ниво речни басейни на: река Марица, река Арда и река 

Тунджа са описани по-долу. 

3.2.2 Приоритети и цели  за управление на риска от наводнения за речен басейн 
р. Тунджа 

 Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Тунджа 

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Тунджа  

Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН в обхвата на басейна 

на р. Тунджа 

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

населените места в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Тунджа  

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

Действие 2.1. Подобряване на защитата на пътната инфраструктура в РЗПРН в обхвата на 

басейна на р. Тунджа 

Действие 2.2. Подобряване на защитата на стопанските обекти в идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Тунджа 

 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Действие 3.1. Подобряване на защитата на IPPC предприятията в идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Тунджа (съответства на Действие 3.2. от 

Националните приоритети и цели) 

Действие 3.2. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени зони по 

НАТУРА 2000 и защитени територии по ЗЗТ в обхвата на РЗПРН в обхвата на басейна на р. 

Тунджа (съответства на Действие 3.3. от Националните приоритети и цели) 

Действие 3.3. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 

крайречни територии в обхвата на РЗПРН в обхвата на РЗПРН в обхвата на басейна на р. 

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

 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при наводнения в 

общините, на чиято територия има определени РЗПРН в обхвата на басейна на р. Тунджа  

Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините, на чиято 

територия има определени РЗПРН в обхвата на басейна на р. Тунджа   

 Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на риска от 

наводнения  

Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране в 

общините от басейна на р. Тунджа, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от наводнения в 

общините от басейна на р. Тунджа, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление на риска 
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от наводнения в общините от басейна на р. Тунджа, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 

басейн на р. Тунджа 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на публичните институции в 

общините от басейна на р. Тунджа, на чиято територия има определени РЗПРН  

3.2.3 Приоритети и цели за управление на риска от наводнения за речен басейн 
р. Арда 

 Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Арда 

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Арда  

Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН в обхвата на басейна 

на р. Арда 

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

населените места в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Арда  

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

Действие 2.1. Подобряване на защитата на пътната инфраструктура в РЗПРН в обхвата на 

басейна на р. Арда 

Действие 2.2. Подобряване на защитата на стопанските обекти в идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Арда 

 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Действие 3.1. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени зони по 

НАТУРА 2000 и защитени територии по ЗЗТ в обхвата на РЗПРН в обхвата на басейна на р. 

Арда (съответства на Действие 3.3. от Националните приоритети и цели) 

Действие 3.2. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 

крайречни територии в обхвата на РЗПРН в обхвата на РЗПРН в обхвата на басейна на р. Арда 

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

 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при наводнения в 

общините, на чиято територия има определени РЗПРН в обхвата на басейна на р. Арда  

Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините, на чиято 

територия има определени РЗПРН в обхвата на басейна на р. Арда   

 Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на риска от 

наводнения  

Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране в 

общините от басейна на р. Арда, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от наводнения в 

общините от басейна на р. Арда, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление на риска 

от наводнения в общините от басейна на р. Арда, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 

басейн на р. Арда 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на публичните институции в 
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общините от басейна на р. Арда, на чиято територия има определени РЗПРН  

3.2.4 Приоритети и цели  за управление на риска от наводнения за речен басейн 
р. Марица 

 Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Марица 

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Марица  

Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН в обхвата на басейна 

на р. Марица 

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

населените места в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Марица  

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

Действие 2.1. Подобряване на защитата на техническата инфраструктура в РЗПРН в обхвата 

на басейна на р. Марица 

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

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Марица 

 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Действие 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН в обхвата на 

басейна на р. Марица 

Действие 3.2. Подобряване на защитата на IPPC предприятията в идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата на басейна на р. Марица  

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

НАТУРА 2000 и защитени територии по ЗЗТ в обхвата на РЗПРН в басейна на р. Марица 

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

крайречни територии в обхвата на РЗПРН в басейна на р. Марица 

 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при наводнения в 

общините в басейна на р. Марица, на чиято територия има определени РЗПРН  

Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините в басейна 

на р. Марица, на чиято територия има определени РЗПРН   

 Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на риска от 

наводнения  

Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране в 

общините в басейна на р. Марица, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от наводнения в 

общините в басейна на р. Марица, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление на риска 

от наводнения в общините в басейна на р. Марица, на чиято територия има определени РЗПРН 

Действие 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 

басейн на р. Марица 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на публичните институции в 

общините в басейна на р. Марица, на чиято територия има определени РЗПРН  
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3.3 Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения 

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

управление 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. В нея са включени 1 553 мерки 

за целия Източнобеломорски район, за основните речни басейни и за отделните РЗПРН.  

ПоМ за Източнобеломорски район е изготвена 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“. 

Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения е изготвена в съответствие с 

изискванията на чл.146к, ал.1 от Закона за водите. В нея са включени над 1553 мерки, за целия 

Източнобеломорски район и за отделните РЗПРН. 

За съставянето на проекта на ПоМ е използвана базата от данни на Националния каталог от 

мерки за УРН, съдържаща 154 отделни мерки, структурирани и кодирани по аспекти на 

управлението на риска от наводнения, както следва: 

 Предотвратяване (Пр) 

1. Избягване 

2. Отстраняване или преместване 

3. Намаляване 

4. Друго предотвратяване 

 Защита (Защ) 

1. Управление на оттока и речните басейни 

2. Регулиране на оттока 

3. Канали, крайбрежни и заливаеми ивици 

4. Управление на повърхностни води2  

5. Друга защита 

 Подготвеност (По) 

1. Прогнози и предупреждения за наводнения 

2. Планиране на реакция при извънредни ситуации 

3. Обществена осведоменост и готовност 

4. Друга готовност 

 Възстановяване и преглед/Придобит опит (В) 

1. Индивидуално и социално възстановяване 

2. Възстановяване на околната среда 

3. Друго възстановяване и преглед 

                                                

2 По принцип управлението на речния басейн включва управление на повърхностните води, така че в случая т.1 и т.4 

реално се дублират. 
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 Реакция при наводнение (Р) 

1. Национално ниво 

2. Басейново ниво 

3. Областно или общинско ниво 

4. Друго ниво 

 Други (Др) 

Всяка една от мерките е кодирана на български и английски език. Кодовете на латиница са 

разработени във връзка с докладването и са съобразени с изискванията на ЕС 

GuidanceforReportingundertheFloodsDirective (2007/60/EC), 2013. Според този документ 

кодовете на мерки, които се използват за докладване по РДВ и по Директивата за наводненията 

са еднакви. 

Подходът, който е използван за извеждане на мерките за УРН, се базира на идентифицираните 

проблеми и формулираните приоритети и цели за всеки РЗПРН, съгласно национално 

определените. За всеки един от трите вероятностни периода - 20, 100 и 1000 годишен, са 

определени набор от възможни мерки, като след извършен анализ разходи-ползи е избрана най-

подходящата комбинация за всеки РЗПРН. 

Програмата от мерки за всеки сценарий включва следните основни атрибути: 

 Приоритет (към кой приоритет е насочена мярката); 

 Цели; 

 Каталожен номер, който отговаря на номера на мярката съгласно Националния каталог; 

 Мярка (наименование); 

 Описание на мярката; 

 Тип на мярката (инвестиционна или оперативна); 

 Единична цена на мярката; 

 Разходи за изпълнение на мярката (по години за периода 2006-2021 г. и общо); 

 Отговорна институция/лице за изпълнение на мярката; 

 Източник на финансиране и др. 

В резултат на извършения анализ за РЗПРН в ИБРБУ е разработена Програма от мерки за 

управление на риска от наводнение за Източнобеломорски район  по трите речни басейна и 

общо за ИБР. В програмата от мерки за ИБР са включени 63 от всичките 154 мерки съгласно 

Националния каталог от мерки. 

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

Източнобеломорски район  по трите речни басейна и общо за ИБР е представено по-долу: 

Структурни и неструктурни мерки - Голяма част от неструктурните мерки  са тези, свързани с 

почистване на речните корита от дървета и храсти, дънери, битови и строителни отпадъци, 

наносни отложения и др., както и мерки, предвидени за осъществяване при възникване на 

наводнения, като евакуация на населението и контролирано временно наводняване на 

селскостопански площи с цел разтоварване на наднормени водни количества. За най-големият 

речен басейн – този на р. Марица са включени и най-много структурни мерки (напр.изграждане 

на нови защитни съоръжения -като земно-насипни диги, стоманобетонни стени, стени от 

габиони и др.), като  са предвидени извършване на изпомпвания на води от сгради и др. обекти 

в случай на възникване на наводнения.  

Мерки с положителен трансграничен ефект – това са мерки за контролирано временно 

наводняване на селскостопански площи, мерките за създаване на управляеми полдери и малки 

буферни басейни в заливни тераси на реките, като с най-голям брой са мерките, свързани със 
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залесяване на бреговете, заливаемите тераси и др. с подходящи дървесни видове. За  ИБР са 117 

бр., като  за басейн на р. Арда са 19бр., за басейн на р. Тунджа - 22 бр., а за басейн на р. Марица 

- 76бр. 

Мерки, които подпомагат достигането на целите на Рамковата директива за водите – те са общо 

за ИБР – 426бр, от които за басейн на р. Арда – 85, за басейн на р. Тунджа - 73 и за басейн на р. 

Марица - 268 бр.  

Приоритетност  на мерките - Най-голям е броят на мерките с много висок и висок приоритет за 

изпълнение. Сред мерките с нисък и много нисък приоритет попадат основно такива, които 

следва да се изпълняват в случай на възникване на наводнения – евакуация на населението и 

изпомпване на води от сгради и др. обекти. В следващата таблица е даден броя на мерките за 

ИБР и за отделните речни басейни по приоритетност. 

Таблица 3.3.1 Брой мерки по приоритетност 

Приоритет на 

мерките 

Брой мерки 

басейн на р. 

Арда 

басейн на р. 

Тунджа 

басейн на р. 

Марица 
ИБР 

много висок 47 47 336 430 

висок 130 104 525 759 

среден 93 49 185 327 

нисък 4 5 20 29 

много нисък 2 2 4 8 

Общо 276 207 1070 1553 

3.3.1 Мерки за басейн на р. Арда: 

За постигане на Приоритет 1. Опазване на човешкия живот и общественото здраве: 

 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна  

 Почистване на запълнени с наноси басейни 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките 

 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове 

 Изграждане на нови корекции 

 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия 

 Възстановяване на компрометирани диги 

 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

 Оценка на щетите по сгради и инфраструктура 

 Изграждане на прегради от чували с пясък 

 Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, 

басейново и местно) от единната спасителна система 

 Изпомпване от залети ниски части  

 Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани 

материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета 

 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 
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 Отстраняване на запушвания от съборени мостове, сгради и други  вкл. наносите 

(твърди вещества, разрушени обекти)   

 Реконструкция и поддържане на корекциите 

 Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора-прагове, 

баражи и др. 

 Отстраняване на локални щети по бреговете и диги, защитни съоръжения след 

наводнение  

 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на 

речния отток 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни тераси на реките 

 Оценка на устойчивостта и годността за ползване на засегнати от наводнения сгради и 

инфраструктура 

За постигане на Приоритет 2. По-висока степен на защита на критичната 

инфраструктура: 

 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

 Изграждане на прегради от чували с пясък 

 Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, 

басейново и местно) от единната спасителна система 

 Изпомпване от залети ниски части  

 Изграждане на нови корекции 

 Възстановяване на компрометирани диги 

 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на 

речния отток 

 Реконструкция и поддържане на корекциите 

 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 

 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна  

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни тераси на реките 

За постигане на Приоритет 3. Повишаване защитата на околната среда: 

 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна  

За постигане на Приоритет 4. Подобряване на подготвеността и реакциите на 

населението: 

 Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения 

 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията 

За постигане на Приоритет 5. Подобряване на административния капацитет за УРН: 

 Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в трансграничен район 

 Обмяна на знания и опит 

 Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ или БД) 

 Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола 
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 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидрологичните 

особености на водните тела 

 Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения 

 Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони 

 Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради  

 Актуализиране на наредбите за подържане и експлоатация на малките язовири с цел 

безопасно провеждане на високите вълни породени от поройни наводненения. 

3.3.2 Мерки за басейн на р. Тунджа: 

За постигане на Приоритет 1. Опазване на човешкия живот и общественото здраве: 

 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия 

 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни тераси на реките 

 Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни 

наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват 

 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

 Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, 

басейново и местно) от единната спасителна система 

 Изпомпване от залети ниски части  

 Изграждане на нови корекции 

 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна  

 Законодателни инициативи за недопускане на строителство в заливаемите зони 

 Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани 

материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета 

 Отстраняване на запушвания от съборени мостове, сгради и други  вкл. наносите 

(твърди вещества, разрушени обекти)   

 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на 

речния отток 

 Надграждане на диги 

 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове 

 Изграждане на прегради от чували с пясък 

 Почистване на запълнени с наноси басейни 

 Реконструкция и поддържане на корекциите 

 Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора-прагове, 

баражи и др. 

За постигане на Приоритет 2. По-висока степен на защита на критичната 

инфраструктура: 

 Изпомпване от залети ниски части  

 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 

 Изграждане на нови корекции 
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 Отстраняване на запушвания от съборени мостове, сгради и други  вкл. наносите 

(твърди вещества, разрушени обекти)   

 Изграждане на прегради от чували с пясък 

 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

 Надграждане на диги 

 Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, 

басейново и местно) от единната спасителна система 

 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна  

 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на 

речния отток 

За постигане на Приоритет 3. Повишаване защитата на околната среда: 

 Няма конкретни мерки 

За постигане на Приоритет 4. Подобряване на подготвеността и реакциите на 

населението: 

 Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения 

 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията 

За постигане на Приоритет 5. Подобряване на административния капацитет за УРН: 

 Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в трансграничен район 

 Обмяна на знания и опит 

 Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ или БД) 

 Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола 

 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидрологичните 

особености на водните тела 

 Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения 

 Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони 

 Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради  

 Актуализиране на наредбите за подържане и експлоатация на малките язовири с цел 

безопасно провеждане на високите вълни породени от поройни наводненения 

3.3.3 Мерки за басейн на р. Марица: 

За постигане на Приоритет 1. Опазване на човешкия живот и общественото здраве: 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките 

 Въвеждане и изпълнение на  изисквания за добро земеделско и екологично състояние на 

селскостопанските площи  

 Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни 

наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват 

 Подобряване на съществуващата хидроложка информационна система за получаване на 

данни в реално време за целия басейн 
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 Осигуряване на скатовете за задържане 

 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 

 Реконструкция и поддържане на корекциите 

 Възстановяване на компрометирани диги 

 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия 

 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

 Изграждане на нови корекции 

 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на 

речния отток 

 Отстранявания на затлачвания на речното корито 

 Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел разтоварване на 

наднормените водни количества  

 Надграждане на диги 

 Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани 

материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета 

 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна  

 Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на системата за наблюдение и 

прогнозиране на валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл. експлоатацията на 

язовирите  

 Доизграждане  и модернизиране на мрежата за метеорологичен и хидрометричен 

мониторинг  

 Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири. 

 Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, 

басейново и местно) от единната спасителна система 

 Изпомпване от залети ниски части  

 Изкупуване на частни терени, които са в зони с голям риск от наводнение 

 Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние 

 Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи 

 Изграждане на прегради от чували с пясък 

 Актуализиране на нормите за оразмеряване на канализационни мрежи 

 Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни водохранилища. 

Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни валежи в сравнително 

малки водосборни области. 

 Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения  

 Изграждане на нови язовири 

 Регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване 

 Отстраняване на запушвания от съборени мостове, сгради и други  вкл. наносите 

(твърди вещества, разрушени обекти)   

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни тераси на реките 

 Реконструкция на язовири 
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 Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора-прагове, 

баражи и др. 

 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове 

 Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води.   

 Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на 

селскостопанските площи  

 Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия  вкл. биологично укрепване 

 Почистване на запълнени с наноси басейни 

 Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни водохранилища. 

Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни валежи в сравнително 

малки водосборни области 

 Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири 

 Ликвидиране на замърсяванията в границите на СОЗ 

 Планиране и изграждане на защитни и регулиращи съоръжения за водозадържане на 

високи води и наноси – те са извън или в населените места 

 Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир и/или на 

водохващане от повърхностни води. Изграждане на защитен горски пояс 

 Опазване на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата 

 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката 

(галерийните гори по речните брегове)   

 Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу наводнения 

и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроотвали  и други 

подобни съоръжения.  

За постигане на Приоритет 2. По-висока степен на защита на критичната 

инфраструктура: 

 Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, 

басейново и местно) от единната спасителна система 

 Изпомпване от залети ниски части  

 Реконструкция и поддържане на корекциите 

 Възстановяване на компрометирани диги 

 Изграждане на нови корекции 

 Надграждане на диги 

 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 

 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна  

 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

 Отстранявания на затлачвания на речното корито 

 Стабилизиране на дъното при наносен дефицит; ерозия на дъното предизвикана от 

добива на речна баластра 

 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия 
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 Изграждане на прегради от чували с пясък 

 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на 

речния отток 

 Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения  

 Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел разтоварване на 

наднормените водни количества  

За постигане на Приоритет 3. Повишаване защитата на околната среда: 

 Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу наводнения 

и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроотвали  и други 

подобни съоръжения.  

 Почистване и рекултивация на замърсени терени от минна дейност 

 Изграждане на прегради от чували с пясък 

 Ликвидиране на замърсявания по време и непосредствено след аварии от наводнения 

 Въвеждане и изпълнение на  изисквания за добро земеделско и екологично състояние на 

селскостопанските площи  

 Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или 

отделни предприятия   

За постигане на Приоритет 4. Подобряване на подготвеността и реакциите на 

населението: 

 Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения 

 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията 

За постигане на Приоритет 5. Подобряване на административния капацитет за УРН: 

 Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в трансграничен район 

 Обмяна на знания и опит 

 Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ или БД) 

 Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола 

 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидрологичните 

особености на водните тела 

 Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения 

 Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони 

 Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради  

 Актуализиране на наредбите за подържане и експлоатация на малките язовири с цел 

безопрасно провеждане на високите вълни породени от поройни наводненения. 

 

Проектът на Програмата от мерки за ИБР е представен с повече подробности в Приложение 2. 

 

4 Връзка на ПУРН в ИБРБУ с други планове и програми 

При разработването на ПУРН е направен  Списък на 150 броя планове, програми и стратегии, 

имащи отношение към ПУРН на БДИБР, включващи:  
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 18 Национални стратегии, планове, програми 

 3 Регионални планове за развитие  

 20 Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация 

 20 Областни стратегии за развитие и Областни планове за защита при бедствия 

 84 Общински планове за развитие и Общински планове за действия при наводнения 

 10 Планове за управление на защитени територии и зони за защита на водите 

За целите на ПУРН 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.  

Основните планове, програми и стратегии, чиято връзка с ПУРН в ИБРБУ ще бъде разгледана 

при екологичната оценка, са както следва: 

 Стратегия "Европа 2020": Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж; 

 Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020 г.(НПР БГ 2020) 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. 

 План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (2016-2021). 

 Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 

Съгласно Националната програма за защита при бедствия 2014-2018, мерките за намаляване на 

риска от наводнения, предвидени в ПУРН, са част от превантивната дейност по смисъла на 

Закона за защита при бедствия. По приоритет те следва за бъдат залагани в годишните планове 

за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия, както и да бъдат съобразени 

при разработване на Плановете за защита при бедствия на съответното ниво (областно, 

общинско). 

Предвид горното, ще бъде осигурена координация на ПУРН в Източнобеломорски РБУ с други 

планове, а именно: 

 Годишни планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 

 Областни планове за защита при бедствия  на територията на Източнобеломорски РБУ 

 Общински планове  за защита при бедствия  на територията на Източнобеломорски РБУ 

 Общински планове за развитие на територията на Източнобеломорски РБУ 

 

5 Методика на ЕО 

5.1 Нормативна рамка за ЕО 

ЕО ще бъде разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на 

някои планове и програми върху околната среда (Директива за СЕО), транспонирана в 

националното законодателство с Наредбата за условията и реда на извършване на екологична 

оценка на планове и програми.  

В допълнение, ЕО ще се съобрази със следните документи:  

 Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката 

на последиците на някои планове и програми върху околната среда; 
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 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г.за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна; 

 Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, кодифицирана с Директива 

2009/147/ЕО; 

 Оценка на планове и проекти,съществено засягащи зони от Натура 2000 – Методическо 

ръководство по разпоредбите на чл. 6(3) и (4) на Директивата за местообитанията 

92/43/EИО; 

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 

г.,разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под 

редакцията на Министерство на околната среда и водите, България. 

Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО, е представен в 

следващото каре. 

Каре1: Ключова нормативна рамка 

Законова рамка на България и съответните документи, свързани с процеса по ЕО 

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС) –обн. ДВ, бр. 91/2002 г.; 

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.; 

- Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.; 

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредба за ЕО), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/ 2004 г.; 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредба за ОС) –обн. ДВ, бр. 73 /2007г. 

5.2 Методически подход 

Методите и техниките, предвидени за оценка на околната среда и за изготвяне на доклада за 

екологична оценка, са тези, посочени в насоките и ръководствата, изброени в предходния 

раздел, и по-специално в следните документи: 

 Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката 

на последиците на някои планове и програми върху околната среда; 

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 

г.,разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под 

редакцията на Министерство на околната среда и водите, България. 

5.3 Екологична политика и цели 

Докладът за ЕО ще направи преглед на целите за опазване на околната среда на международно, 

инационално равнище и на район за басейново управление, които имат отношение към ПУРН, 

и на начина, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при 

изготвянето на плана. 

Ключовите цели за опазване на околната среда на международно / общностно ниво включват 

тези, посочени в ключови стратегии, като: Стратегия "Европа 2020" и Стратегия на ЕС за 

биологичното разнообразие до 2020 г. Целите за опазване на околната среда на национално 

ниво са отразени в основните стратегии и програми, като: Национална стратегия за регионално 

развитие 2012 – 2022 г. и Национална програма за развитие: България 2020 г. 

Освен тях ще бъдат разгледани стратегически документи от ключово значение за ПУРН, като: 

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление и 
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др. 

5.4 Преглед на съществуващото състояние 

За да идентифицират взаимодействията между ПУРН в ИБРБУ и околната среда, ЕО ще 

включва преглед на съществуващото състояние на компонентите на околната среда, които ще 

бъдат оценени спрямо целите на ПУРН.  

 Съществуващо състояние на компонентите на околната среда  

Ще се направи анализ на съществуващото състояние на околната среда в съответствие с 

териториалния обхват на ПУРН в ИБРБУ. Компонентите и факторите на околната среда, които 

ще се разгледат, са както следва: 

 Въздух, климат – оценка на съществуващото състояние на качеството на въздуха  

Атмосферен въздух–Емисии на вредни вещества във въздуха, емисии на киселинни вещества 

(SO2, NOx и NНз), емисии на прекурсори на озона, емисии на прекурсориPM10, качество на 

въздуха; 

Климатични фактори – съществуващо състояние в рамките на избраната територия и тенденции 

в изменението на климата, включително емисии на парникови газове (ПГ). 

 Води – преглед на текущото състояние на повърхностните и подземните води 

За съществуващото състояние на водите в ЕО на ПУРН в ИБРБУ ще се ползва предимно 

информация от План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-

2021). В ЕО ще бъде представена обща информация за екологичното състояние/потенциал на 

водите в разглежданата територия. 

 Почви – съществуващо състояние на земите и почвите 

Информацията за съществуващото състояние ще включва: ползване на земята, почвени 

условия, процеси на деградация на почвите, замърсяване на почвите. 

 Ландшафт – съществуващо състояние на ландшафта и визуално благоустройство 

Ще се използва системата за класификация и типология на ландшафтите в България, като се 

включат и природните забележителности (съгласно наличните данни в ИАОС).  

 Биологично разнообразие – флора, фауна, защитени територии и зони от Натура 2000 

Флора и фауна – резюме на съществуващото състояние в разглежданата територия,национално 

защитени, редки и застрашени видове; 

Защитени територии и зони – национално определените защитени територии и защитени зони в 

рамките на Натура 2000. 

 Население и човешко здраве 

Информация и анализ по отношение на настоящото състояние на местното население: гъстота 

на населението, разпределение на населението по възраст и пол, миграция–темп на нарастване 

и раждаемост, както и естествен прираст, смъртност, здравословно състояние (заболеваемост). 

 Съществуващо състояние на територии, за които съществува вероятност да бъдат 

съществено засегнати 

Съществуващото състояние ще включва преглед на териториите, които е вероятно да бъдат 

съществено засегнати от ПУРН в ИБРБУ. 

Специално внимание ще се отдели на защитените територии и зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Зони за защита на водите и други 

екологично уязвими райони. 

 Съществуващи екологични проблеми 

Ще бъде предприето проучване за идентифициране на основните екологични проблеми и 
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тенденции. Ще се разгледа и анализира съществуващото състояние на околната среда, за да се 

гарантира, че всички съществуващи проблеми са взети под внимание при оценката на 

въздействията от ПУРН в ИБРБУ. 

Анализът ще бъде основа за идентифициране както на проблемите по отношение на околната 

среда, които ще бъдат решени или уредени, така и на тези, които биха могли да се влошат още 

повече при изпълнението на предвиждания ПУРН в ИБРБУ. 

Специално внимание ще бъде отделено на националните защитени територии. 

 Вероятни съществени въздействия върху околната среда 

Директива 2001/42/EО за ЕО, Приложение I, определя проблемите на околната среда, за които 

най-вероятно ще има съществено въздействие.За точна оценка ще се използват специфични 

индикатори за оценка на въздействието върху различни екологични проблеми/субекти на 

защита, както е описано по-долу. 

Кратка характеристика на територията, която е вероятно да бъде засегната от прилагането на 

ПУРН в Източнобеломорски РБУ, е представена в Приложение ІІІ към настоящия документ. 

5.5 Индикатори 

Установяването на проблемите на околната среда, целите и индикаторите, които трябва да 

бъдат разгледани в рамките на ЕО, представлява тристепенен процес: 

1.Идентифициране на съответните екологични проблеми, които следва да бъдат 

разгледани в рамките на ЕО; 

2.На база на идентифицираните проблеми,установяване на съответните приоритети и 

целите за тяхното постигане, които следва да бъдат разглеждани в рамките на ПУРН в 

ИБРБУ и процеса на ЕО; 

3. Където е възможно, предлагане на подходящи индикатори за състоянието на околната 

среда (или специфични въпроси), които ще ръководят анализа в рамките на процеса по 

ЕО. 

 Екологични проблеми, които трябва да се вземат под внимание при процеса по ЕО 

Екологичните проблеми, които трябва да се вземат под внимание при процеса на ЕО се 

идентифицират като релевантни на приоритетите и целите за тяхното постигане на ниво 

РЗПРН за ИБРБУ спрямо следните компоненти и фактори: 

 въздух и фактори на климата; 

 води; 

 почви; 

 ландшафт 

 биологично разнообразие, фауна и флора; 

 културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологично 

наследство; 

 материални активи; 

 отпадъци; 

 шум; 

 население и човешко здраве. 

 Избор на екологични цели 

След като ключовите проблеми на околната среда са идентифицирани, в ЕО се идентифицират 

и описват съответните цели на околната среда,които трябва да бъдат защитени. Те могат да се 
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установят от съответните: 

 законови или нормативни рамки; 

 стратегии в областта на околната среда, политики, планове за действие; 

 стратегии за устойчиво развитие; 

 програмни документи и др. 

 Идентифициране на подходящи индикатори на околната среда (или специфични 

въпроси), които ще ръководят анализа в рамките на ЕО 

Показателите за оценка на въздействието върху различни екологични компоненти се определят 

в рамките на фазата на определяне на обхвата в съответствие с определени критерии за подбор. 

При подбора на показателите се вземат предвид индикатори: 

 които ще позволят възможно най-добра оценка на въздействието от ПУРН в ИБРБУ 

върху околната среда; 

 които съответстват на екологичните проблеми; 

 които могат добре да бъдат изразени количествено.  

5.6 Видове въздействия 

Докладът за ЕО ще анализира и оцени вероятните значителни въздействия върху околната 

среда, включително вторични, кумулативни, синергични/едновременни, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия: 

 на ниво приоритетите и целите за тяхното постигане на ниво РЗПРН за ИБРБУ; 

 на ниво предвидените мерки за намаляване на риска от наводнения; 

Тези въздействия ще бъдат разгледани по отделните компоненти и фактори на околната среда: 

 Въздух и климат 

 Води  

 Почви 

 Ландшафт 

 Биологично разнообразие, включително флора,фауна, защитени територии и зони 

 Културно-историческо наследство 

 Материални активи 

 Отпадъци 

 Шум 

 Население, човешко здраве. 

Анализът на възможните значителни въздействия върху гореспоменатите компоненти ще 

обхване всички предвиждания на ПУРН, пропорционално на тяхната степен на подробност. 

В случай на засягане на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като 

самостоятелна, но неделима част от ЕО ще бъде изготвена и Оценка за съвместимостта на 

ПУРН в ИБРБУ с предмета и целите на защитените зони в съответствие с Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 Въздействия върху територията на други държави (Република Гърция и Република 

Турция). 

Директива 2007/60/ЕО изисква сътрудничество и обмен на информация между държавите-
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членки, които имат общ речен басейн или морски регион. В Директивата е заложено 

сътрудничество с другите държави по отношение на: 

 Обмен на актуална информация, необходима за предварителната оценка на риска от 

наводнения ( чл. 146в от ЗВ);  

 Предварителен обмен на информация, необходима за съставянето на карти на районите 

под заплаха и карти на районите с риск от наводнения (чл. 146д, ал. 2 от ЗВ); 

 Съгласуване на ПУРН (съгласно чл. 146н, ал. 3 от ЗВ). 

След проведени редица срещи по трансгранична координация с Република Гърция и Република 

Турция са идентифицирани  седем трансгранични повърхностни водни тела с тези държави. 

Едно от тях е трансгранично и за трите държави (BG3MA100R001 – Река Марица от р. 

Сазлийка до граница). Трансграничните подземни водни тела са в процес на уточняване със 

съседни държави.  

С Република Гърция е подписана е съвместна декларация за сътрудничество в областта на 

управлението на водите на 27 юли 2010 г. в гр.София, РБългария  между Министъра на 

околната среда и водите в България и Министъра на околната среда, енергетиката и 

изменението на климата на Република Гърция. Създадени са и функционират съвместна 

експертна работна група и подгрупи към нея. На 16 май 2011 г., в град Драма, РГърция, е 

учредена съвместна българо – гръцка група за сътрудничество в областта на опазването на 

водите. За първи път в процеса на двустранните отношения между РБългария и РГърция в 

областта на опазването на водите е подписан съвместен документ – Протокол от първата, 

учредителна среща на съвместната работна група. Подписани са и процедурните правила за 

нейната работа.  

С Република Турция е подписана е съвместна декларация между Министъра на околната среда 

и водите на Република България и Министъра на горите и водните въпроси на Турция за 

сътрудничество в областта на водните ресурси на 20 март 2012 г. в Анкара, която включва и 

аспектите за управление на риска от наводнения. Създадена е и функционира съвместна 

експертна работна група. 

В рамките на сътрудничества със съседните държави се организират работни срещи на 

експертните групи и обмяна на информация. 

Заложените в ПУРН на ИБРБУ приоритети и цели и мерките за тяхното постигане са 

формулирани в съответствие с приетите в стратегически документи и политики на национално 

и международно ниво.  

Основен принцип при изготвяне на ПУРН за Източнобеломорски РБУ е принципът за 

солидарност, който се прилага както на ниво речен басейн и на национално ниво, така и на 

трансгранично ниво. 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.  

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 
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моделиране на обхвата от наводнението след прилагане на мерките. Резултатът е, че очакваният 

трансграничен ефект от 117 от предвижданите в ПУРН мерки е положителен, а останалите 

няма да окажат въздействие.  

5.7 Метод за оценка на въздействията 

ЕО ще оцени възможните въздействия на ПУРН в ИБРБУ върху околната среда и ще даде 

препоръки как да се подобри качеството му по отношение на екологичните аспекти. 

Анализът на съществуващото състояние и очакваните последици в случай, че ПУРН в ИБРБУ 

няма да бъде изпълнен, ще дефинират. нар. „нулева алтернатива“.  

Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложенитев ПУРН в ИБРБУ 

приоритети и цели ще бъдат обобщени в рейтинг матрица, като се използват следните 

обозначения: 

 

Таблица 1 Рейтинг матрица (матрица на оценките) 

+ Очаквано положително въздействие  

0/+ Клони към резултат от позитивно въздействие  

/ Очаква се незначително или никакво въздействие 

0 
Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като положителните 

и отрицателните въздействия взаимно се компенсират 

0/- Клони към резултат от негативно въздействие  

- Очаквано отрицателно въздействие  

= 
Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни, оценката на 

въздействието е невъзможна 

 

В допълнение към тази матрица ще се извърши качествено описание на вероятните значителни 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, 

едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, 

положителни и отрицателни последици, които са предизвикани от приоритетите и целите за 

тяхното постигане, както и от предложените мерки за намаляване на риска от наводнения.  

Степента на потенциалните отрицателни въздействия се определя в тристепенна скала: 

 Ниска (Н) – за нестроителни дейности 

 Средна (С) – за реконструкции или рехабилитации 

 Висока (В) – на нови съоръжения 

Сред предвижданите в ПУРН мерки има и такива, които не са пряко относими към околната 

среда (информиране на населението, координация и сътрудничество и др.). Те се категоризират 

с нулева степен на въздействие спрямо компонентите и факторите на околната среда.  

База за оценката са експертните познания на екипа по екологичната оценка. 

Съдържанието на Доклада за екологична оценка ще отговаря на изискванията на Директива 

2001/42/EО и Наредбата за ЕО.  

Нивото на подробност на оценката ще се базира на нивото на подробност, което предоставя 

ПУРН в ИБРБУ. Всички затруднения, възникнали в процеса на събиране на информация, 

необходима за разработката на ЕО, както и решаването им, ще бъдат включени в ЕО. 
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5.8 Мерки 

След преглед на целите и приоритетите на ПУРН в ИБРБУ, в ЕО ще бъдат оценени очакваните 

въздействия и ще се представят средните видове мерки: 

 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН в ИБРБУ 

Въз основа на анализа на предвижданията на ПУРН в ИБРБУ ще се предложат мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните 

последствия от осъществяването на ПУРН в ИБРБУ върху околната среда, както и за 

предотвратяване или намаляване на възможните отрицателни последици за човешкото здраве. 

 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН в ИБРБУ 

Ще бъдат разработени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните въздействия от 

реализацията на ПУРН в ИБРБУ върху околната среда и човешкото здраве. Мерките ще бъдат 

определени от гледна точка на очакваните резултати от тяхното прилагане.  

 Мерки за мониторинг и контрол 

Този раздел ще разгледа мерките, изисквани за мониторинга и контрола при изпълнението на 

ПУРН в ИБРБУ. 

5.9 Метод за генериране на алтернативи 

Алтернативи по отношение на броя на районите със значителен риск от наводнения 

РЗПРН 

РЗПРН са определени по утвърдени от МОСВ национални критерии. За класифициране на 

риска на предварителните РЗПРН са приложени унифицирани за четирите района за басейново 

управление на водите в България критерии, които са обособени в четири категории – човешко 

здраве, стопанска дейност, околна среда и културно-историческо наследство. За всяка 

категория е извършена оценка спрямо съответните показатели, чиито прагови стойности са 

организирани в три степени на риск – нисък, среден и висок, съгласно Таблица от „Критерии и 

методи за определяне и класифициране на риска и определяне на райони със значителен 

потенциален риск от наводнения”. За определянето на предварителните райони със значителен 

потенциален риск от наводнения са използвани географски и аналитични методи. При 

определяне на ПРЗПРН са приложени и основни правила на регионален принцип. 

 За Източнобеломорски район е изготвен проект с 32 района със значителен потенциален риск 

от наводнения (РЗПРН), разпределени по основни речни басейни както следва: 

 Арда – 8 РЗПРН 

 Тунджа – 5 РЗПРН 

 Марица – 19 РЗПРН 

За определяне на окончателните граници на районите са приложени правила за детайлизиране 

на обхвата на РЗПРН. Проведени са обсъждания и консултации и 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. Въз основа на постъпила допълнителна информация отново е преразгледана степента 

на риска за всеки показател за местоположенията и съответно за РЗПРН. 

В резултат на изпълнението на гореописаните дейности, в Източнобеломорски район за 

басейново управление съгласно чл. 146г, ал. 1 от ЗВ са определени 31 РЗПРН с обща дължина 

1078 км, разпределени по основни речни басейни както следва: 

 Басейн на река Марица – 18 РЗПРН с дължина 806 км 

 Басейн на река Арда – 8 РЗПРН с обща дължина 66 км 
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 Басейн на река Тунджа – 5 РЗПРН с обща дължина 206 км 

Алтернативи на ПУРН 

ПУРН е изготвен в една алтернатива, като чрез мулти-критериален анализ е избрана най-

подходящата комбинация от мерки за намаляване на риска от наводнения, включваща както 

мерки на ниво Източнобеломорски район за басейново управление на водите, така и мерки на 

ниво басейни на река Марица, Арда и Тунджа и на Райони със значителен потенциален риск от 

наводнение (РЗПРН). 

Нулева алтернатива 

Нулевата опция, която ще бъде дефинирана като “съществуващо състояние” за целия процес по 

оценка, ще представлява също алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО. 

5.10 Заключение 

Екологичната оценка ще даде възможност за обосновано заключение относно съвместимостта 

на определените приоритети и цели за управление на риска от наводнения в ИБРБУ и на 

мерките за тяхното постигане, от гледна точка на изискванията за опазване на околната среда. 

Предложеното съдържание на Доклада за екологична оценка е представено като Приложение 4 

към настоящия документ. 

6 Индикативен график за изготвяне на ЕО 

Съгласно чл. 5 (1)  от Договор № 10/25.07.2016 за изготвяне ПУРН в ИБРБУ, крайният срок за 

изпълнение на договора е шест месеца, считано от датата на подписване на договора. 

Индикативен график на дейностите за изпълнение на Договор № 10/25.07.2016 е представен в 

следващата таблица.  
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Индикативен график за изготвяне ЕО 
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ЕТАП 1: Изготвяне на задание за обхвата на 

ЕО и схема за консултации, изготвяне на 

уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС

Дейност 1 Изготвяне на задание за обхвата на ЕО

Дейност 1.1 Провеждане на встъпителна среща с

Възложителя и планиране на дейностите по

проекта

Дейност 1.2 Изготвяне на задание за обхват и

съдържание на ЕО на ПУРН

Дейност 2 Подготовка на Схема за консултации

на ПУРН

Дейност 3 Изготвяне на уведомление по чл. 10 от

Наредбата за ОС и документацията към него

Дейност 4 Провеждане на консултации по

задание и обхват на ЕО

ЕТАП 2: Изготвяне на проект на доклад за ЕО 

и проект на доклад по ОС на Проекта на 

ПУРН и SWOT анализ

Дейност 5 Изготвяне на проект на Доклад за

Оценка за съвместимостта

    

Дейност 5.1 Провеждане на среща с Възложителя

за представяне на обхвата на доклада за ОС

Дейност 5.2 Изготвяне на проект на Доклад за

Оценка за съвместимостта с предмета и целите на

защитените зони на проекта на ПУРН.

Дейност 6 Изготвяне на Доклад за ЕО

Дейност 6.1 Провеждане на среща с Възложителя

за представяне на разбирането на екипа за

детайлите по изготвянето на доклада за ЕО

Дейност 6.2 Изготвяне на проект на Доклад за

екологична оценка на ПУРН

Дейност 7 Изготвяне на SWOT анализ на проекта

на ПУРН

ЕТАП 3: Консултации по доклада за ЕО и ОС 

на ПУРН и процедура по ЕО на Проекта на 

ПУРН

Дейност 8 Консултации по доклада за ЕО и ОС на 

ПУРН

Дейност 9 Отразяване на резултатите от

обществените консултации в ЕО и ОС

Дейност 10 Процедура по ЕО и ОС в МОСВ

Дейност 11 Изготвяне на обобщена справка по

чл. 29 от Наредбата за условията и реда за

извършване на екологична оценка на планове и

програмиДОКЛАДИ ПО НАПРЕДЪКА

Първи междинен доклад

Втори междинен доклад

Окончателен доклад

ДЕЙНОСТ Месец VIМесец IVМесец I

ДНИ

Месец II Месец III Месец V

Легенда

                       
Време за изпълнение на всеки 

от етапите

                        
Време за изпълнение на 

дейностите

                        
Време на Изпълнителя за 

изготвяне на разработките

                       
 Време на Изпълнителя за 

отразяване на коментарите на 

Възложителя

                        
Време на Възложителя

                        
Процедурно време (Време за 

съгласуване, приемане и 

одобряване на ЕО/ОС и SWOT 
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7 Заинтересовани страни 

Ключовите заинтересовани страни, идентифицирани в процеса на определяне на обхвата на ЕО, 

са както следва: 

 Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – компетентен орган по ЕО и ОС; 

 Министерство на здравеопазването (МЗ) – компетентен орган относно здравно-

хигиенните аспекти на околната среда,  

 Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), попадащи в териториалния 

обхват на ПУРН 

 Областни и общински администрации на територията на БД Източнобеломорски район 

 Министерства и териториалните им звена по браншове на територията на БД 

Източнобеломорски район.  

 НПО, научни институти, представители на бизнеса, водоползватели, общественост и др. 

Схемата за консултации със заинтересованите страни е представена в Приложение 1 на 

настоящия документ. 

 

8 Приложения 

Като неразделна част от настоящия документ са изготвени следните приложения: 

 Приложение 1  – Схема за провеждане на консултации 

 Приложение 2 – Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения 

 Приложение 3 – Характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната 

 Приложение 4 – Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка 
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Приложение I 

Схема за провеждане на консултации 

Консултиране по Екологичната оценка и отразяване на резултатите се извършва в съответствие 

с разпоредбите на Глава 4 от Наредбата за ЕО.3 Консултациите се провеждат по схема, 

разработена от Възложителя, която включва информация за това как да бъдат съчетани процеса 

на планиране с основните етапи на екологичната оценка. Схемата следва да бъде съгласувана с 

компетентния орган – МОСВ. В схемата се включват и предвидените начини за провеждане на 

консултации и общественото обсъждане. Консултациите с обществеността, заинтересованите 

органи и трети лица се извършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на 

нормативния или индивидуалния административен акт, с който планът се одобрява. 

Схемата за провеждане на консултации включва: 

 задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по заданието за 

определяне на обхвата на оценката с МОСВ (на основание чл. 19a т. 1 от Наредбата за 

ЕО), МЗ (относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти 

на околната среда и риска за човешкото здраве, на основание чл. 19а, т. 2 от Наредбата 

за ЕО) и други специализирани ведомства и заинтересовани страни (на основание чл. 

19а, т. 3 от Наредбата за ЕО); 

 консултация по доклада за ЕО на ПУРН, в съответствие с разпоредбите, посочени в чл. 

20 от Наредбата за EО. 

Консултантът, изготвящ екологичната оценка (Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”), ще 

съдейства при организирането и провеждането на консултациите. 

1. Заинтересовани страни 

Ключовите заинтересовани страни, идентифицирани в процеса на определяне на обхвата на ЕО, 

са както следва: 

 Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – компетентен орган по ЕО и ОС; 

 Министерство на здравеопазването (МЗ) – компетентен орган относно здравно-

хигиенните аспекти на околната среда,  

 Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), попадащи в териториалния 

обхват на ПУРН: 

 РИОСВ - Бургас 

 РИПСВ - Пазарджик 

 РИОСВ - Пловдив 

 РИОСВ - Смолян 

 РИОСВ - София 

 РИОСВ - Стара Загора 

 РИОСВ - Хасково 

 Областни и общински администрации на територията на БД Източнобеломорски район 

 Министерства и териториалните им звена по браншове на територията на БД 

Източнобеломорски район: „МРРБ - ВиК, МЗХ - „Напоителни системи" ЕАД, Областни 

дирекции „Земеделие", Министерство на енергетиката, МВР - Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението" и регионалните им дирекции, 

                                                

3Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 

от 2 юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.)  
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Държавна агенция за метрология и технически надзор, Изпълнителна агенция по околна 

среда и др. 

 НПО, научни институти, представители на бизнеса, водоползватели, общественост и др. 

Списък на основните заинтересовани страни е представен в следващата таблица. 

Таблица І-1. Списък на заинтересованите страни 

І Области 

1 Област Бургас ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ БУРГАС 

УЛ. ”ЦАР ПЕТЪР” №1 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУРГАС - 8000 

2 Област Кърджали ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

УЛ. ”ДЕСПОТ СЛАВ” №1 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

КЪРДЖАЛИ - 6600 

3 Област Пазарджик ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

УЛ .”ЕКЗАРХ ЙОСИФ”№2 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАЗАРДЖИК - 4400 

4 Област Пловдив ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

ПЛ. ”НИКОЛА МУШАНОВ” №1 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЛОВДИВ - 4002 

5 Област Сливен  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ СЛИВЕН 

БУЛ. ”ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” №3 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЛИВЕН - 8800 

6 област Смолян  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ СМОЛЯН 

БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” №14 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

СМОЛЯН - 4700 

7 Софийска област ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

БУЛ. "ВИТОША" №6 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

СОФИЯ - 1000 

8 Област Стара Загора ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

УЛ. ”ЦАР СИМЕОН” №108 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТАРА ЗАГОРА - 6000 
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9 Област Хасково ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ ХАСКОВО 

ПЛ. “СВОБОДА” №5 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСКОВО - 6300 

10 Област Ямбол ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

УЛ. ”ЖОРЖ ПАПАЗОВ” №18 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯМБОЛ - 8600 

ІІ Общини  

1 Община Батак ОБЩИНА БАТАК 

ПЛ. “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 2 

ГР. БАТАК - 4580 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

2 Община Белово ОБЩИНА БЕЛОВО 

УЛ. ”ОРФЕЙ” 4А 

ГР. БЕЛОВО - 4470 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

3 Община Братя Даскалови ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

УЛ. “СЕПТЕМВРИЙЦИ” 55 

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, 6250 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

4 Община Брацигово ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

УЛ. "АТАНАС КАБОВ” 6А 

ГР.БРАЦИГОВО - 4579 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

5 Община Велинград ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

БУЛ. ”ХАН АСПАРУХ” 35 

ГР. ВЕЛИНГРАД - 4600 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

6 Община Гурково ОБЩИНА ГУРКОВО 

УЛ. ”АЛЕКСАНДЪР БАТЕМБЕРГ” 3 

ГР. ГУРКОВО, 6199 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

7 Община Гълъбово ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 

БУЛ. “РЕПУБЛИКА” 48 

ГР. ГЪЛАБОВО, 6280 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

8 община Девин ОБЩИНА ДЕВИН 

УЛ. ”ДРУЖБА” 1 

ГР. ДЕВИН - 4800 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

9 Община Джебел ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 

УЛ. “ЕДЕЛВАЙС” 13 

ГР. ДЖЕБЕЛ, 6850 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

10 Община Димитровград ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

УЛ. ”ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” 15 

ГР. ДИМИТРОВГРАД - 6400 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 
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11 Община Елхово ОБЩИНА ЕЛХОВО 

УЛ.”ТЪРГОВСКА” 13 

ГР. ЕЛХОВО - 8700 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

12 Община Златица ОБЩИНА ЗЛАТИЦА 

ПЛ. “МАКЕДОНИЯ” 1 

2080, ГР. ЗЛАТИЦА 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

13 община Златоград ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

УЛ. ”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” 1 

ГР. ЗЛАГОГРАД - 4980 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

14 Община Ихтиман ОБЩИНА ИХТИМАН 

УЛ.”Ц. ОСВОБОДИТЕЛ”123 

2050, ГР. ИХТИМАН 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

15 Община Казанлък ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

УЛ. ”РОЗОВА ДОЛИНА” 6 

ГР. КАЗАНЛЪК - 6100 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

16 Община Калояново ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

ПЛ. ”ВЪЗРАЖДАНЕ” 6 

ГР. КАЛОЯНОВО, 4173 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

17 Община Карлово ОБЩИНА КАРЛОВО 

УЛ. ”П.СЪБЕВ” 1 

ГР. КАРЛОВО - 4300 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

18 Община Кирково ОБЩИНА КИРКОВО 

УЛ. “ДРУЖБА” 1 

ГР. КИРКОВО, 6884 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

19 Община Костенец ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

УЛ. ”ИВАН ВАЗОВ” 2 

ГР. КОСТЕНЕЦ, 2030 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

20 Община Кричим ОБЩИНА КРИЧИМ 

ПЛ. ”ОБЕДИНЕНИЕ” 3 

ГР. КРИЧИМ, 4220 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

21 Община Крумовград ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

ПЛ. “БЪЛГАРИЯ” 5 

ГР. КРУМОВГРАД - 6900 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

22 Община Кърджали ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” 41 

ГР. КЪРДЖАЛИ - 6600 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
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23 Община Лесичово ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

УЛ. ”НИКОЛА ЧОЧКОВ” 11-13 

С. ЛЕСИЧОВО, 4463 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

24 Община Любимец ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 2 

ГР. ЛЮБИМЕЦ - 6550 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

25 община Мадан ОБЩИНА МАДАН 

УЛ. ”ОБЕДИНЕНИЕ” 14 

ГР. МАДАН - 4900 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

26 Община Марица ОБЩИНА МАРИЦА 

БУЛ. “МАРИЦА” 57 А 

ГР. ПЛОВДИВ 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

27 Община Мирково ОБЩИНА МИРКОВО 

УЛ. ”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” 35 

С. МИРКОВО, 2086 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

28 Община Мъглиж ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

ПЛ. “3-ТИ МАРТ” 32 

ГР. МЪГЛИЖ, 6180 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

29 община Неделино ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

УЛ. ”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” 

104 

ГР. НЕДЕЛИНО - 4990  

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

30 Община Николаево ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 

УЛ. “БЕНКОВСКИ” 9 

ГР. НИКОЛАЕВО, 6190 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

31 Община Павел баня ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

УЛ. ”ОСВОБОЖДЕНИЕ” 15 

ГР. ПАВЕЛ БАНЯ - 6155 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

32 Община Пазарджик ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 

ПАЗАРДЖИК - 4400 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

33 Община Панагюрище ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 

ПЛ. “20-ТИ АПРИЛ” 13 

ПАНАГЮРИЩЕ - 4500 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

34 Община Перущица ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

УЛ. ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” 2 

4225, ГР. ПЕРУЩИЦА 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
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35 Община Пещера ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

УЛ.”ДОЙР. ЕПОПЕЯ” 17 

ГР. ПЕЩЕРА - 4550 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

36 Община Пирдоп ОБЩИНА ПИРДОП 

УЛ. "ТОДОР ВЛАЙКОВ” 2 

ГР. ПИРДОП, 2070 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

37 Община Пловдив ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ПЛ. СТ. СТАМБОЛОВ 1 

ГР. ПЛОВДИВ - 4000 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

38 Община Първомай ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-ЮГ” 50 

ГР. ПЪРВОМАЙ - 4270 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

39 Община Раднево ОБЩИНА РАДНЕВО 

УЛ. ”МИТЬО СТАНЕВ” 1 

ГР. РАДНЕВО, 6260 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

40 Община Раковски ОБЩИНА РАКОВСКИ 

УЛ. ”МОСКВА” 22 

ГР. РАКОВСКИ - 4150 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

41 Община Родопи ОБЩИНА РОДОПИ 

УЛ.”СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 1А 

ГР. ПЛОВДИВ - 4000 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

42 община Рудозем ОБЩИНА РУДОЗЕМ 

УЛ.”БЪЛГАРИЯ” 15 

ГР. РУДОЗЕМ - 4960 

ОБЛАСТ СМОЛЯН            

43 Община Садово ОБЩИНА САДОВО 

УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” 2 

4122, ГР. САДОВО 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

44 Община Свиленград ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

БУЛ. “БЪЛГАРИЯ” 32 

ГР. СВИЛЕНГРАД - 6500 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

45 Община Септември ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

УЛ. ”А.СТАМБОЛИЙСКИ” 37А 

ГР. СЕПТЕМВРИ - 4490 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

46 Община Симеоновград ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 

ПЛ. “ШЕЙНОВСКИ” 3 

ГР. СИМЕОНОВГРАД, 6490 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 
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47 Община Сливен ОБЩИНА СЛИВЕН 

БУЛ. ”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 1 

ГР. СЛИВЕН - 8800 

ОБЛАСТ СЛИВЕН 

48 община Смолян ОБЩИНА СМОЛЯН 

БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” 12 

ГР. СМОЛЯН - 4700 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

49 Община Стамболийски ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ 

УЛ. ”Г.С. РАКОВСКИ” 29 

4210, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

50 Община Стара Загора ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

УЛ. ”ЦАР С.ВЕЛИКИ” 107 

СТАРА ЗАГОРА - 6000 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

51 Община Стралджа ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

УЛ. ”ХЕМУС” 12 

ГР. СТРАЛДЖА - 8680 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

52 Община Съединение ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

УЛ. ”СЪЕДИНЕНИЕ” 13 

ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, 4190 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

53 Община Тунджа ОБЩИНА ТУНДЖА 

ПЛ. ”ОСВОБОЖДЕНИЕ” 1 

ГР. ЯМБОЛ  - 8600 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

54 Община Харманли ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 

ПЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” 1 

ГР. ХАРМАНЛИ - 6450 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

55 Община Хасково ОБЩИНА ХАСКОВО 

ПЛ. “ОБЩИНСКИ” 1 

ГР. ХАСКОВО - 6300 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

56 Община Чавдар ОБЩИНА ЧАВДАР 

УЛ. ”ХРИСТО БОТЕВ” 9 

С. ЧАВДАР, 2084 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

57 Община Челопеч ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

УЛ. ”ТРЕТИ МАРТ” 1 

С. ЧЕЛОПЕЧ, 2087 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

58 община Чепеларе ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ 

УЛ. ”БЕЛОМОРСКА” 44 

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ - 4850 

ОБЛАСТ СМОЛЯН           
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59 Община Чирпан ОБЩИНА ЧИРПАН 

УЛ. “СЪЕДИНЕНИЕ” 1 

ГР. ЧИРПАН - 6200 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

60 Община Ямбол ОБЩИНА ЯМБОЛ 

УЛ. ”Г. С. РАКОВСКИ” 7 

ГР. ЯМБОЛ - 8600 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

ІІІ Напоителни системи 

1 НС ЕАД клон Горна Тунджа "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД 

КЛОН ГОРНА ТУНДЖА 

УЛ. "МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ" №2 

СТАРА ЗАГОРА - 6000 

2 НС ЕАД клон Марица "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД 

КЛОН МАРИЦА  

БУЛ. "МАРИЦА" №122 

ПЛОВДИВ - 4000 

3 НС ЕАД клон София НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД 

КЛОН СОФИЯ  

ПЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” №18 

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, 2100 

4 НС ЕАД клон Средна Тунджа "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД 

КЛОН СРЕДНА ТУНДЖА  

УЛ. "ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ" №2 

СЛИВЕН - 8800 

5 НС ЕАД клон Тополница "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД 

КЛОН ТОПОЛНИЦА  

УЛ. "ПЛОВДИВСКА" №3 

ПАЗАРДЖИК - 4400 

ІV ПБЗН 

1 РД ПБЗН Бургас РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

БУРГАС 

УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ" №37Б 

БУРГАС, 8000 

2 ОУ ПБЗН Кърджали ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

КЪРДЖАЛИ 

УЛ. "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" №26 

КЪРДЖАЛИ, 6600 

3 РД ПБЗН Пазарджик РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

ПАЗАРДЖИК 

УЛ."КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" №66 

ПАЗАРДЖИК, 4400 
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4 ОУ ПБЗН Пловдив ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

ПЛОВДИВ 

УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 33 

4000  ПЛОВДИВ 

5 ОУ ПБЗН Сливен ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

СЛИВЕН 

УЛ."Д-Р МИРКОВИЧ" № 2 

СЛИВЕН, 8800 

6 ОУ ПБЗН Смолян ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

СМОЛЯН 

УЛ."ПЕТЪР БЕРОН" №7 

СМОЛЯН, 4700 

7 ОУ ПБЗН София област ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

СОФИЯ ОБЛАСТ 

УЛ."ГЕО МИЛЕВ" № 71 

СОФИЯ, 1574 

8 ОУ ПБЗН Стара Загора ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

СТАРА ЗАГОРА 

УЛ."СВ.КНЯЗ БОРИС І" №83 

СТАРА ЗАГОРА, 6000 

9 РД ПБЗН Хасково РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

ХАСКОВО 

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №111 

ХАСКОВО, 6300 

10 ОУ ПБЗН Ямбол ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

ЯМБОЛ 

УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 40 

ЯМБОЛ, 8600 

V РИОСВ 

1 РИОСВ Бургас РИОСВ БУРГАС 

УЛ. "ПЕРУЩИЦА" № 67  

БУРГАС 8000 

2 РИОСВ Пазарджик РИОСВ ПАЗАРДЖИК 

УЛ.”ГЕНЕРАЛ ГУРКО”№3, ЕТ.4, П.К.220 

ПАЗАРДЖИК - 4400 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 
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3 РИОСВ Пловдив РИОСВ ПЛОВДИВ 

БУЛ.”МАРИЦА”№122 

ПЛОВДИВ 4000 

4 РИОСВ Смолян РИОСВ СМОЛЯН 

УЛ. ”Д.ПЕТРОВ” №16 

СМОЛЯН - 4700 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

5 РИОСВ София РИОСВ СОФИЯ 

УЛ. "ЦАР БОРИС ІІІ" № 136, 10 ЕТ., П.К. 

332  

СОФИЯ - 1000 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

6 РИОСВ Стара Загора РИОСВ СТАРА ЗАГОРА 

УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №2  

П.К.143 

СТАРА ЗАГОРА 6000 

7 РИОСВ Хасково РИОСВ ХАСКОВО 

УЛ. "ДОБРУДЖА" № 14 ЕТ.5 

ХАСКОВО 6300 

VІ РЗИ  

1 РЗИ Бургас РЗИ БУРГАС 

УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" №120 

ГР. БУРГАС 8000  

2 РЗИ Кърджали РЗИ КЪРДЖАЛИ 

УЛ. “ВЛ.СТОЙЧЕВ” №2 

ГР.КЪРДЖАЛИ - 6600 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

3 РЗИ Пазарджик РЗИ ПАЗАРДЖИК 

УЛ.”БОЛНИЧНА” №17 

4400, ПАЗАРДЖИК  

4 РЗИ Пловдив РЗИ ПЛОВДИВ 

УЛ."ПЕРУЩИЦА" №1 

ГР.ПЛОВДИВ - 4002 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

5 РЗИ Сливен  РЗИ СЛИВЕН 

УЛ.”ПЕЙО ЯВОРОВ”№1 

ГР. СЛИВЕН 8800 

6 РЗИ Смолян  РЗИ СМОЛЯН 

БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” №26 

ГР. СМОЛЯН - 4700 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

7 РЗИ Софийска област РЗИ СОФИЯ-ОБЛАСТ 

УЛ.”АКАД. ИВАН ГЕШОВ” №15 

1431, СОФИЯ 

ОБЛАСТ СОФИЯ 

8 РЗИ Стара Загора РЗИ СТАРА ЗАГОРА 

УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" 10 

ГР. СТАРА ЗАГОРА - 6000 
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9 РЗИ Хасково РЗИ ХАСКОВО 

ГР. ХАСКОВО 6300 

ПЛ. "ОБЩИНСКИ" №2 

10 РЗИ Ямбол РЗИ ЯМБОЛ 

УЛ.“ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”№ 71 

ГР. ЯМБОЛ, 8600 

VII МЗХ - ИАГ - Регионални дирекции на горите  

1 ИАГ - Изпълнителна агенция 

по горите 

  

2 РДГ Бургас   

3 РДГ Кърджали РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ 

КЪРДЖАЛИ 

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №2 

КЪРДЖАЛИ, 6600 

4 РДГ Пазарджик РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ 

ПАЗАРДЖИК 

БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №50 

ПАЗАРДЖИК, 4400 

5 РДГ Пловдив РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ 

ПЛОВДИВ 

БУЛ. "САНКТ ПЕТЕРБУРГ" №57 

ПЛОВДИВ, 4000 

6 РДГ Сливен   

7 РДГ Смолян РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ 

СМОЛЯН 

УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" №2 

СМОЛЯН, 4700 

8 РДГ София   

9 РДГ Стара Загора   

10 ТЗАД Южна България   

VIII МЗХ - Областни дирекции Земеделие 

1 ОД "Земеделие" - Бургас   

2 ОД "Земеделие" - Кърджали ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ 

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №74, ЕТ.2 

КЪРДЖАЛИ, 6600  

3 ОД "Земеделие" - Пазарджик ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК 

УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №3, ЕТ.4 

ПАЗАРДЖИК, 4400 

4 ОД "Земеделие" - Пловдив ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ 

БУЛ. МАРИЦА №122, ЕТ.3 

ПЛОВДИВ, 4000 

5 ОД "Земеделие" - Сливен   

6 ОД "Земеделие" - Смолян ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН 

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №14, П.К. 26 

СМОЛЯН, 4700 

7 ОД "Земеделие" - София - 

област 

  

8 ОД "Земеделие" - Стара Загора   
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9 ОД "Земеделие" - Хасково ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО 

ПЛ. СВОБОДА №5, ЕТ.3, СТ.80 

ХАСКОВО, 6300 

10 ОД "Земеделие" - Ямбол ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ 

УЛ. Ж. ПАПАЗОВ №9, ЕТ.5, ПК 458,  

IX ОПУ - Областно пътно управление 

1 ОПУ Бургас АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

БУРГАС 

УЛ."ЦАРИГРАДСКА"30, ЕТ.1,2 

БУРГАС, 8000 

2 ОПУ Кърджали АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

КЪРДЖАЛИ 

БУЛ."БЕЛОМОРСКИ"79 

КЪРДЖАЛИ, 6600 

3 ОПУ Пазарджик  АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

ПАЗАРДЖИК 

УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"20 

4400, ПАЗАРДЖИК 

4 ОПУ Пловдив АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

ПЛОВДИВ 

УЛ."ХР.Г.ДАНОВ" №22 

ПЛОВДИВ 

5 ОПУ Сливен  АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

СЛИВЕН 

УЛ."ХАДЖИ ДИМИТЪР"41 

СЛИВЕН 

6 ОПУ Смолян  АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

СМОЛЯН 

БУЛ."БЪЛГАРИЯ "79 

СМОЛЯН 

7 ОПУ София АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

СОФИЯ 

УЛ."КАМЕН АНДРЕЕВ"24 , ЕТ. 9 

СОФИЯ 

8 ОПУ Стара Загора АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА 

ЗАГОРА 

УЛ."ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"125 

СТАРА ЗАГОРА 

9 ОПУ Хасково  АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

ХАСКОВО 

БУЛ."СЪЕДИНЕНИЕ"38 

ХАСКОВО 
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10 ОПУ Ямбол АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

ЯМБОЛ 

БУЛ."Д.БЛАГОЕВ"16 

ЯМБОЛ, 8600 

X ВиК оператори  

1 ВиК Бургас ЕАД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕАД 

БУРГАС 

ПЛ. "ЦАРИЦА ЙОАНА"№2 

БУРГАС – 8000 

2 ВиК ЕООД Пловдив "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

ПЛОВДИВ 

УЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ"№250 

ПЛОВДИВ – 4000 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

3 ВиК Стамболово ЕООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

СТАМБОЛОВО 

С. СТАМБОЛОВО, 4636 

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

4 ВиК Стара Загора ЕООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

СТАРА ЗАГОРА 

УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №62 

СТАРА ЗАГОРА – 6000 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

5 ВиК Кърджали ООД  "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ООД 

КЪРДЖАЛИ 

УЛ. "БЪЛГАРИЯ" №88 

КЪРДЖАЛИ – 6600 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

6 ВиК Димитровград ООД  "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ООД 

ДИМИТРОВГРАД 

УЛ. "ЗАХАРИ ЗОГРАФ"№36 

ДИМИТРОВГРАД - 6400 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  

ОБЛАСТ ХАСКОВО 
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7 ВиК Хасково ООД  "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ООД 

ХАСКОВО 

УЛ. "САКАР" №2 

ГР.  ХАСКОВО – 6300 

ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

8 ВиК Сливен ООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ООД 

СЛИВЕН 

УЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ"№ 27 

СЛИВЕН – 8800 

9 ВиК Смолян ЕООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" 

ЕООД 

СМОЛЯН 

УЛ. "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"№2 

ГР. ОБЩИНА СМОЛЯН 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

10 ВиК Ямбол ЕООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

ЯМБОЛ 

УЛ. "Д-Р ПЕТЪР БРЪНЕКОВ"№20 

ЯМБОЛ – 8600 

ОБЩИНА ЯМБОЛ 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

11 ВК Пазарджик ЕООД  "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

ПАЗАРДЖИК 

УЛ. "ВТОРИ ЯНУАРИ"№6 

ПАЗАРДЖИК – 4400 

12 ВК София-окръг ЕООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

СОФИЯ-ОКРЪГ 

БУЛ. "РОЖЕН" №15 

СОФИЯ – 1220 

13 "ВК и Териториален  

Водоинженеринг" ЕООД  

Велинград 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  

И ТЕРИТОРИАЛЕН  

ВОДОИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД 

ВЕЛИНГРАД 

УЛ. "АКАД. ИВАН ПАВЛОВ"№1А 

ВЕЛИНГРАД – 4600 

14 "ВК и Териториален  

Водоинженеринг" ЕООД  

Ракитово 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  

И ТЕРИТОРИАЛЕН 

ВОДОИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД 

РАКИТОВО 

УЛ. "ДИМО ХАДЖИДИМОВ" №30 

ГР. РАКИТОВО – 4640 

ОБЩИНА РАКИТОВО 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 
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15 "ВК" ЕООД Батак "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

БАТАК 

УЛ. "ПАРТИЗАНСКА" № 22 

ГР. БАТАК – 5228 

16 "ВК" ЕООД Белово "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД 

БЕЛОВО 

УЛ. "ЯДЕНИЦА"№1 

ГР. БЕЛОВО, 4470 

17 "ВК-П"ЕООД Панагюрище "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-

П"ЕООД 

ПАНАГЮРИЩЕ 

УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" №7  

ПАНАГЮРИЩЕ – 4500 

18 "ВКС" ЕООД Пещера "ВКС"ЕООД 

ПЕЩЕРА 

УЛ. "ДИМИТЪР ГОРОВ" №14-16 

ПЕЩЕРА – 4550 

19 "Инфрастрой"ЕООД Брацигово "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД 

БРАЦИГОВО 

УЛ. "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ"№33 

ГР. БРАЦИГОВО, 4579 

20 "ВК-С"ЕООД Стрелча "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-

С"ЕООД 

СТРЕЛЧА 

УЛ. "ВЕЛКО ИВАНОВ"№7 

ГР. СТРЕЛЧА  

ОБЩИНА СТРЕЛЧА 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

XI Язовирни райони  

1 ЯЗОВИРЕН РАЙОН ”ГОЛЯМ 

БЕГЛИК”ГР.БАТАК 

ГР. БАТАК - 4580  

ОБЩИНА БАТАК 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

2 ЯЗОВИРЕН РАЙОН”РОДОПИ 

– ЯЗ.ДОСПАТ И 

ИЗРАВНИТЕЛ 

ТЕШЕЛ”ГР.ДОСПАТ 

УЛ. ”ПЪРВИ МАЙ” №4  

ГР. ДОСПАТ - 4831 

ОБЩИНА ДОСПАТ  

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

3 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

“ВЪЧА”ГР.КРИЧИМ 

ГР. КРИЧИМ - 4220 

ОБЩИНА КРИЧИМ 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

4 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

”ДЪНОТО”ГР.БАТАК 

ГР. БАТАК - 4580  

ОБЩИНА БАТАК 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

5 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

”БЕЛМЕКЕН”ГР.ВЕЛИНГРАД 

УЛ. ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” №7 

ГР. ВЕЛИНГРАД - 4600  

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

6 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

”ЧАИРА”С.СЕСТРИМО 

С. СЕСТРИМО - 4469  

ОБЩИНА БЕЛОВО 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 
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7 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

”КОПРИНКА”ГР.КАЗАНЛЪК 

ГР. КАЗАНЛЪК – 6100, П.К.74 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

8 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

”КЪРДЖАЛИ”ГР.КЪРДЖАЛИ 

КВ.ПРИЛЕПЦИ 

КЪРДЖАЛИ – 6600 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

9 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

”ОВЧАРИЦА”С.КОВАЧЕВО 

С. КОВАЧЕВО – 6265 

ОБЩИНА РАДНЕВО 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

10 ЯЗОВИРЕН РАЙОН ”РОЗОВ 

КЛАДЕНЕЦ”ГР.ГЪЛЪБОВО 

ГР. ГЪЛЪБОВО – 6280 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

11 ЯЗОВИРЕН РАЙОН 

”АРДА”С.СТУДЕН 

КЛАДЕНЕЦ 

С. СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

XII Научни среди  

1 НИМХ - БАН НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО 

МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - БАН 

БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" №66 

СОФИЯ, 1784 

2 НИМХ - филиал пловдив НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО 

МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - 

ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 

БУЛ. "РУСКИ" №139 

ПЛОВДИВ, 4000 

3 УАСГ   

XIII Браншови съюзи и сдружения, НПО  

1 WWF БЪЛГАРИЯ WWF БЪЛГАРИЯ 

УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" 38, 

ЕТ. 2, АП.3-4 

1000 СОФИЯ 

2 Българско дружество за защита 

на птиците (БДЗП) 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА 

НА ПТИЦИТЕ (БДЗП) 

Ж.К. ЯВОРОВ, БЛ.71, ВХ.4, АП.1 

СОФИЯ, 1111, п.к. 50 

3 Зелени Балкани СНЦ “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” 

ГР. ПЛОВДИВ 4004 

УЛ.”СКОПИЕ” №1 

4 Регионално сдружение на 

общините Марица 

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 

ОБЩИНИТЕ МАРИЦА 

УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №4 

ХАСКОВО, 6300 

5 СДП Балкани СДП БАЛКАНИ 

УЛ. "ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ" 93, 

ЕТ.1, ПАРТЕР 

СОФИЯ 1142 

6 Сдружение "За дивата 

природа" 

СДРУЖЕНИЕ "ЗА ДИВАТА ПРИРОДА" 

УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"67, ВХ. В, ЕТ. 2, 

АП. 3 

СОФИЯ 1421 
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7 Българска асоциация по водите 

- БАВ 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ 

(БАВ) 

БУЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 1" (УАСГ), 

БЛОК Б, СТАЯ 109 

1046 СОФИЯ 

 

2. Вид на консултациите 

По време на разработването на доклада за ЕО ще бъдат проведени консултации с компетентния 

орган (МОСВ), различни институции, неправителствени организации, физически и юридически 

лица, които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на ПУРН на ИБРБУ. Консултациите 

ще бъдат формални и неформални: 

 Формални консултации - те ще бъдат проведени посредством: 

o официални писма (на хартия или чрез електронна поща), публикации в 

средствата за масово осведомяване и/или в интернет страницата на БД 

Източнобеломорски район. 

o официални писма и публикации в печата и в интернет за консултации с 

обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност 

да бъдат засегнати от реализацията на ПУРН на ИБРБУ. 

 Неформални консултации - посредством неформални срещи между експертите по 

екологичната оценка с представители на БД Източнобеломорски район, представители 

на Компетентния орган (МОСВ). 

3. Обхват на консултациите 

В съответствие с чл. 20 от Наредбата за ЕО, консултациите по доклада за екологична оценка на 

ПУРН на ИБРБУ включват: 

 Публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа: 

o информация, за преценяване на необходимостта от ЕО в съответствие с чл. 8 ал. 

1 от Наредбата за EО, както и информация за органите, отговорни за 

одобряването и прилагането на плана; 

o място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана, доклада за 

ЕО с всички приложения и материалите към него; 

o срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни 

след публикуването на съобщението и осигуряване на достъп до проекта за 

плана, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него; 

o алтернативен начин на изразяване на становище, който не може да бъде само 

чрез интернет или други електронни средства; 

  Осигуряване на: 

o достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по 

доклада за ЕО, с проекта на плана и с нагледните материали по всяка от 

оценяваните алтернативи; 

o експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно 

да предоставя допълнителни устни разяснения на място; 

o приемането на изразените в срок становища. 

Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО с МОСВ и с МЗ, като им предоставя 

документацията за становище в рамките на 30 дни от датата на получаване.  

Съобщението за провеждане на консултации се разпространява чрез страницата на 

Възложителя в интернет и/или по друг общодостъпен начин. Съобщението се предоставя на 
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МОСВ за сведение и публикуване на интернет страницата му. 

4. Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО 

Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва и справка за проведени 

консултации и за изразените при консултациите становища/ мнения, както и за начина на 

отразяването им. В тази справка възложителят на доклада за ЕО и експертите описват приетите 

или неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат съставените за резултатите от 

консултациите документи (протоколи, становища и др.) 

5. Обществено обсъждане на доклада за ЕО 

Обществено обсъждане на доклада за ЕО е задължително в случаите, когато се изисква за 

проекта на плана съгласно специален закон и при постъпване на повече от две мотивирани 

негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при 

провеждане на консултациите. 

При провеждане на обществено обсъждане на доклада за ЕО ще бъдат съблюдавани  

минималните изисквания, посочени в чл. 21 от Наредбата за ЕО. 

6. Съвместяване на процеса на планиране на ПУРН на ИБРБУ с основните 

процедурни етапи на ЕО 

Съгласно Наредбата за ЕО, консултациите се провеждат по схема, която включва информация 

за начина на съвместяване на процеса на планиране и основните етапи на ЕО. 

Предлаганата схема за провеждане на консултации и стъпки за изработване на ЕО на ПУРН на 

ИБРБУ е представена в Таблица I-1 по-долу. 

Таблица І-2. Предлагана схема за консултации 

Период Консултации по ПУРН Консултации по ЕО 

Настоящ до 

16.12.2016 г. 

Консултиране на проекта на 

ПУРН посредством предоставяне 

на обществен достъп до проекта 

на ПУРН на сайта на БД за 

мнения и коментари до 

16.12.2016 г. 

и изпращане на писма с 

предлагани мерки за управление 

на риска от наводнения до 

заинтересованите страни 

 Консултиране на Задание за обхват и 

съдържание на ЕО с Възложителя, с 

компетентния орган (МОСВ), МЗ, РИОСВ в 

териториалния обхват на ПУРН, както и с други 

специализирани дружества и ведомства на 

територията на БД Източнобеломорски район. 

 Консултиране на необходимостта от оценка на 

съвместимостта с предмета и целите на 

защитените зони (ДОСВ) с компетентния орган 

(МОСВ) 
Юли – 

септември 

2016 г.  

Консултиране на проекта на 

ПУРН с компетентните органи  

Септември – 

октомври  

2016 г.  

Консултиране на проекта на 

ПУРН посредством предоставяне 

на обществен достъп  

Консултиране на ДОСВ (при преценка за 

необходимост от такъв от компетентния орган) с 

МОСВ и други заинтересовани органи и страни, при 

необходимост 

Октомври - 

ноември 2016 

г. 

Срещи по проекта на ПУРН със 

заинтересованите страни и 

набиране и отразяване на 

предложения за мерки за 

управление на риска за 

наводнения в проекта на ПУРН 

Консултиране на Доклада за ЕО (ДЕО) с 

Възложителя и други заинтересовани страни 

съгласно Чл. 20 на Наредбата за ЕО, включващо: 

1. публикуване на съобщение за провеждане на 

консултации 

2. осигуряване на: достъп и достатъчна техническа 

възможност за запознаване с материалите по доклада 

за ЕО, с проекта на плана; експерт или лице с 

необходимата квалификация от планиращия екип, 

отговорно да предоставя допълнителни устни 

разяснения на място; приемането на изразените в 

срок становища. 

Съгласно изискванията на ал. 2 на чл. 20 на 
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Период Консултации по ПУРН Консултации по ЕО 

Наредбата за ЕО консултациите с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица ще се 

извършват по следните начини: 

 изпращане на съобщения до централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт 

и до общинските съвети; 

 организиране, заедно с възложителя, на срещи с 

експертни или обществени групи по обхвата на 

оценката, при необходимост; 

 изпращане по пощата или чрез интернет на 

мнения, предложения, становища и препоръки до 

колектива по доклада за ЕО и до възложителя 

Декември  

2016 г. 

Финализиране на ПУРН и 

представяне на компетентните 

органи  

Финализиране на ДЕО и представяне на 

компетентните органи  
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Приложение IІ 

Програма от мерки за РЗПРН за ИБРБУ  

№ Речен 

басейн 

Код на 

РЗПРН 

Населено 

място 

Община Област Код на водно 

тяло 

Наименование на мярка Описание Приор

итет 

1 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Крумовица: - 2 500 м, от 

"Устието на р. Свински дол" в 

землището на с. Едрино - до началото 

на гр. Крумовград срещу 

кръстовището на ул. "Ахрида" и ул. 

"Арда" (десен бряг на река Крумовица" 

и 625 м от покритото дере, вкл. устията 

на трите притока в този участък (ляв 

приток р. Големия дол и двата десни 

притока р. Нежния дол и Покритото 

дере - преминаващо през "Южната 

промишлена зона" на гр. Крумовград) - 

900 м от края на гр. Крумовград 

"Северна промишлена зона" - до 

сухото "Вранско" дере (десен бряг на 

р. Крумовица), вкл. устието на р. 

Елбасан дере 

висок 

2 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Крумовица в участъка 

от устието на р. Свински дол в 

землището на с. Едрино до началото на 

гр. Крумовград с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - Общо количество 

баластра около 2 500 м3.  

висок 

3 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

реките 

Създаване на буферни басейни в 

заливните тераси на р. Крумовица в 

участъка от устието на р. Свински дол 

в землището на с. Едрино до началото 

на гр. Крумовград - по двата бряга на 

реката  

много 

висок 

4 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

Залесяване на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Крумовица в участъка от 

устието на р. Свински дол в землището 

много 

висок 
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Едрино видове на с. Едрино до началото на гр. 

Крумовград с подходящи дървесни 

видове - обща площ за залесяване по 

двата бряга - 50 дка  

5 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на нови 

корекции 

Осигуряване на локална защита от 

наводнения на шахтовия кладенец с 

изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване (защитна стена с височина 

1,50 м и дължина 200 м, залесяване 

около 2 дка) 

висок 

6 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

с. Едрино Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на нови 

корекции 

Осигуряване на локална защита от 

наводнения на кладенеца и помпената 

станция с изграждане на защитна стена 

от габиони в комбинация с биологично 

укрепване (защитна стена с височина 

1,50 м и дължина 250 м, залесяване 

около 2,5 дка) 

висок 

7 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване и 

стопанисване на речното легло на р. 

Крумовица в границите на 

урбанизираната територия - 1 600 м и 

200 м покрито дере 

висок 

8 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Крумовица в гр. 

Крумовград с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - Общо количество 

баластра около 250 000 м3.  

нисък 

9 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на компрометираната 

земно-насипна дига по левия бряг на р. 

Крумовица в гр. Крумовград - 

надграждане на дигата средно с около 

0,50 м по цялата дължина - 1 600 м и 

възстановяване на скъсаните участъци 

от дигата - общо 50 м  

висок 

10 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дигата по левия бряг на р. Крумовица в 

гр. Крумовград 

висок 

11 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Ежегодно обследване на 

техническото и 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

висок 
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д експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

моста на път 509 над р. Крумовица в 

гр. Крумовград 

12 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Оценка на щетите по сгради 

и инфраструктура 

Оценка на щетите по сгради и 

инфраструктура - в общ. Крумовград - 

отнася се за целия район-Крумовград 

(за всички засегнати речни участъци) 

среден 

13 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на сградите в 

смесения жилищен район в района на 

МБАЛ "Живот +" в гр. Крумовград - 

по левия бряг на р. Крумовица - 

изграждане на временни прегради от 

чували с пясък (височина до 1 м - 

дължина 250 м)  

среден 

14 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на хора от най-засегнатите 

райони в най-ниските части на 

засегнатите населени места в общ. 

Крумовград - отнася се за целия район-

Крумовград (за всички засегнати речни 

участъци) 

среден 

15 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от най-

засегнатите райони в най-ниските 

части на засегнатите населени места в 

общ. Крумовград - отнася се за целия 

район-Крумовград (за всички 

засегнати речни участъци) 

среден 

16 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на сградите в 

смесения жилищен район в района на 

РС-ПБЗН в гр. Крумовград - по левия 

бряг на р. Крумовица - изграждане на 

временни прегради от чували с пясък 

(височина до 0,50 м - дължина 250 м)  

среден 

17 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Крумовица в участъка 

от края на гр. Крумовград до сухото 

Вранско дере с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - Общо количество 

баластра около 1 500 м3 

висок 

18 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

Създаване на буферни басейни в 

заливните тераси на р. Крумовица в 

участъка от края на гр. Крумовград до 

много 

висок 
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Вранско реките сухото Вранско дере - по двата бряга 

на реката  

19 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване (за 

осигуряване преминаването на висока 

вълна) на коритото от устието на 

дерето през с. Звънарка (десен бряг на 

р. Крумовица) - до устието на реката в 

р. Крумовица - 3 800 м. Дейностите по 

почистване включват отстраняване от 

речното корито на растителност, 

падащи дървета, дънери, отпадъци и 

др. Почистване в района на светлия 

отвор на моста на пътя за с. Луличка 

много 

висок 

20 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

с. Луличка Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на пътя за с. Луличка 

висок 

21 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване с подходящи дървесни 

видове на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Елбасан дере в участъка 

около устието на през с. Звънарка за 

повишаване на водозадържащия ефект 

на терена - обща площ за залесяване по 

двата бряга - 20 дка  

много 

висок 

22 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

с. Луличка Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на трафопоста и 

съоръженията свързани с него 

(Кладенец и помпена станция) - 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък - до 0,50 м височина и обща 

дължина 350 м  

среден 

23 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на сградите в 

смесения жилищен район - по левия 

бряг на р. Елбасан дере - изграждане 

на временни прегради от чували с 

пясък (височина до 0,50 м - дължина 

до 250 м)  

среден 

24 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

защитната стена по десния бряг на р. 

Крумовица в гр. Крумовград 

среден 

25 Арда BG3_APSFR гр. Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на прегради от Локална защита на обектите на висок 
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_AR_01 Крумовгра

д 

чували с пясък индустрията и ФЕЦ по левия бряг на р. 

Крумовица в гр. Крумовград - 

изграждане на временни прегради от 

чували с пясък (височина до 0,50 м - 

дължина до 350 м)  

26 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Луличка 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

27 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Луличка 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

висок 

28 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изграждане на нови 

корекции 

Осигуряване на локална защита от 

наводнения на обекта на техническата 

инфраструктура р. Крумовица в гр. 

Крумовград - ляв бряг и по десния бряг 

на р. Елбасан дере с изграждане на 

защитна стена от габиони в 

комбинация с биологично укрепване 

(защитна стена с височина 1,50 м и 

дължина 300 м, залесяване около 2 

дка) 

висок 

29 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на компрометираната 

земно-насипна дига по десния бряг на 

р. Елбасан дере - възстановителните 

работи включват надграждане на 

дигата средно с около 0,50 м по цялата 

дължина - 800 м (поради слягане на 

короната на дигата) и възстановяване 

на скъсан участък от дигата около 40 м  

среден 

30 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дигата по десния бряг на р. Елбасан 

дере 

среден 

31 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на техническата 

инфраструктура разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

висок 
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32 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

33 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

34 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

35 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

36 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

37 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

38 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

висок 
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Вранско на водните тела на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

39 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

40 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

41 Арда BG3_APSFR

_AR_01 

гр. 

Крумовгра

д, с. 

Едрино, с. 

Вранско 

Крумовград Кърджали BG3AR200R009 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

42 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Върбица в у-к с 

дължина 700 м, 600 м надолу по 

течението от вливането на р. 

Ахрендере и 100 м нагоре - общо 10 

дка. 

много 

висок 

43 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от заливните тераси на р. 

Върбицав с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - участък с дължина 700 

м. Общо количество баластра около 

5000 м3.  

висок 

44 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки - навеси, огради, 

автомобилни гуми и др. от речната 

тераса на р. Върбица, в зоната на с. 

Бенковски - 2 дка. 

много 

висок 

45 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на заливаемите тераси на р. 

Върбица над вливането на р. 

Ахрендере (зоната на с. Бенковски) с 

подходящи дървесни видове преди за 

повишаване на водозадържащия ефект 

много 

висок 
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- обща площ за залесяване по двата 

бряга - 16 дка. 

46 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земно-насипна дига със 

средна височина 3.5 м и дължина 500 

м, по левия бряг на р. Върбица, в 

участъка непосредствено след 

вливането на р. Ахрендере.  

среден 

47 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Ахрендере от  дървета, 

храсти, битови отпадъци и др. 

- 650 м, нагоре по течението от 

вливането й в р. Върбица. 

много 

висок 

48 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на съществуващ брод 

над р. Ахрендере, разположен на 130 м 

надолу по течението от комбинирания 

мост на Републикански път III-867 

висок 

49 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

брод и мост от Републикански път III-

867 над р. Ахрендере  - с. Бенковски 

среден 

50 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

51 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

среден 

52 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Реконструкциите на корекциите се 

налагат поради доказани неудачи по 

време на тяхната експлоатация или 

изтичане на периода на тяхната 

експлоатация и промяна в отточните 

условия водещи до невъзможност да 

изпълняват своето предназначение. 

висок 

53 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нови корекции -  

локална защита от наводнения на 

елементи от енергийната 

инфраструктура - трафопост, чрез 

висок 
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изграждане защитна стена от габиони в 

комбинация с биологично укрепване в 

зоната на съоръжението 

54 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

55 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

56 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

57 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

58 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

59 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

60 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

висок 
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хидрологичните особености 

на водните тела 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

61 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

62 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

63 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

64 Арда BG3_APSFR

_AR_02 

с. 

Бенковски, 

с. Китка 

Кирково Кърджали BG3AR400R014 Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

65 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от основното корито и 

заливните тераси на р. Джебелска с цел 

освобождаване на обеми и осигуряване 

преминаване на висока вълна - участък 

с дължина 2100 м. Общо количество 

баластра около 190 000 м3.  

среден 

66 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига от 

местен материал по левия бряг на р. 

Джебелска, следваща посоката на 

основното течение на реката 

непосредствено зад съществуващата 

стена от габиони, с максимална 

височина 2,5 м и дължина 700 м. 

Изграждане на дига от местен 

материал с уктепване на водния откос 

срещу ерозия с височина 2.5 м и 

дължина 600 м. по левия бряг  в 

учатъка  след моста на гр. Джебел. 

среден 

67 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Джебелска от  дървета, 

храсти, битови отпадъци и др. 

- 1500 м в района на гр. Джебел, общо 

много 

висок 
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7 дка. 

68 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на заливаемите тераси на р. 

Джебелска над гр. Джебел с 

подходящи дървесни видове за 

повишаване на водозадържащия ефект 

- обща площ за залесяване по двата 

бряга - 24 дка. 

много 

висок 

69 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от най-

засегнатите райони в най-ниските 

части на гр. Джебел 

среден 

70 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига от 

местен материал в комбинация с 

биологично укрепване по левия бряг 

на р. Джебелска, осигурявасща на 

локална защита от наводнения на 

шахтовия кладенец (дига с височина 

1,50 м и дължина 250 м, залесяване 

около 2 дка). Защитата ше предпази 

съоръжението срешу високи вълни с 

продължителност наколко дестки часа. 

висок 

71 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване и 

стопанисване на речното легло на р. 

Асардере в границите на 

урбанизираната територия 

много 

висок 

72 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Асардере с цел 

освобождаване на обеми и осигуряване 

преминаване на висока вълна - Общо 

количество баластра около 1000 м3.  

висок 

73 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване (защитна стена с височина 2 

м, широчина 1 м и дължина 400 м, 

залесяване около 2 дка) 

много 

висок 

74 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на р. Джебелска път 608 

висок 

75 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Осигуряване на локална защита от 

наводнения на обекта на техническата 

инфраструктура р. Джебелска - ляв 

бряг със земно-насипна дига в 

висок 
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комбинация с биологично укрепване 

(дига с височина до 1,50 м и дължина 

300 м, залесяване около 2 дка) 

76 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

много 

нисък 

77 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

много 

нисък 

78 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

79 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

80 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

81 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

82 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

висок 
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ситуации 

83 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

84 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

85 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

86 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

87 Арда BG3_APSFR

_AR_03 

гр. Джебел Джебел Кърджали BG3AR400R014 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

88 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Узундере в рамките на 

РЗПРН - дължина 4500 м по р. 

Узундере и 900 м по притоците - 90 

дка 

много 

висок 

89 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. 

Узунджовска и притоците й с общ 

обем, по експертна оценка - 20 000 м3 

висок 

90 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Премахване на бетонови елементи от 

коритото на реката в зоната на мост в 

централната част на гр. Неделино, при 

Областна дирекция по безопасност на 

храните (общ обем на материала за 

изземане, по експертна оценка - 20 м3) 

висок 

91 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки от речните брегове и тераси 

в северозападната част на гр. Неделино 

(по експертна оценка - приблизително 

много 

висок 
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границите на речните легла 

или дерета 

0.25 дка) 

92 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Реконструкция на подкопани участъци 

от наличните подпорни стени, поради 

подкопаване на основите им - обща 

дължина 2000 м. Поддръжка на 

съществуващите подпорни стени по 

двата бряга на р. Узунджовска с 

приблизителна дължина 6500 м  

висок 

93 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нови подпорни стени с 

височина 4 м в участъците от р. 

Узунджовска, в рамките на гр. 

Неделино (обща дължина по експертна 

оценка - 500 м) 

среден 

94 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на нови дънни прагове с 

цел стабилизиране на речното дъно и 

предотвратяване подкопаването на 

подпорните стени по дължина на 

РЗПРН. Броят и конструкцията на 

съоръженията следва да се уточнят при 

изготвяне на проектна документация, 

като по експертна оценка може да се 

препоръча изпълнение на 3 до 5 броя 

нови съоръжения с височина 1 м, 

ширина до 0,8 м и средна дължина 20 

м 

висок 

95 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на 

мостовете, подпорните стени и 

праговете в рамките на гр. Неделино с 

цел своевременно предприемане на 

мерки запредотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

опредяне необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. и основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

96 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на заливаемите тераси на р. 

Узундере и притоците над гр. 

Неделино с подходящи дървесни 

видове за повишаване на 

водозадържащия ефект - обща площ за 

залесяване по двата бряга - ок. 20 дка. 

много 

висок 

97 Арда BG3_APSFR Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Координация и Евакуация на хора от най-засегнатите среден 
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_AR_04 сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

райони в най-ниските части на 

населените места в целия РЗПРН р. 

Неделинска - гр. Неделино 

98 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от сградите от 

най-засегнатите райони в най-ниските 

части на населените места в целия 

РЗПРН р. Неделинска - гр. Неделино 

среден 

99 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална временна защита на 

застрашения обект чрез полагане на 

чували с пясък при наличие на 

информация за предстояща висока 

вълна (дължина на участъка 1000 м) 

среден 

100 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

101 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

среден 

102 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

103 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

104 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 70 

трансграничен район МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

105 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

106 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

107 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

108 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

109 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

110 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

111 Арда BG3_APSFR

_AR_04 

Неделино Неделино Смолян BG3AR400R016 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

112 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Голяма река 

- 2 300 м, от началото на гр. Златоград 

(кв. Възраждане) до центъра на гр. 

Златоград, устието на р. Малка река/р. 

Аламовска; - 50 м от Дерето 

протичащо покрай поделението на 

Гранична полиция - Десен приток на р. 

Голяма река и оформяне на устието 

висок 
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113 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Голяма река в участъка 

в гр. Златоград с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - Общо количество 

баластра около 3 000 м3.  

висок 

114 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R017 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Голяма река с подходящи 

дървесни видове преди гр. Златоград за 

повишаване на водозадържащия ефект 

преди гр. Златоград - обща площ за 

залесяване по двата бряга - 40 дка  

много 

висок 

115 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R017 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на стоманобетонни 

защитни (крилни) стени по двата бряга 

на р. Голяма река - дължина (2*25) = 

50 м, широчина 0,50м и височина 2,5 м 

висок 

116 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на на 

20-те моста в целия РЗПРН р. Върбица 

- гр. Златоград. Ежегодно обследване 

на техническото и експлоатационното 

състояние водните обекти за 

определяне на потенциално опасните 

участъци.  

висок 

117 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Отстраняване на локални 

щети по бреговете и диги, 

защитни съоръжения след 

наводнение  

Отстраняване на локални щети по 

бреговете след наводнение в целия 

РЗПРН р. Върбица - гр. Златоград за 

посрещане на евентуална следваща 

висока вълна - 1 000 м3 материал за 

отстраняване 

висок 

118 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Оценка на щетите по сгради 

и инфраструктура 

Оценка на щетите по сгради и 

инфраструктура в целия РЗПРН р. 

Върбица - гр. Златоград 

среден 

119 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - левия бряг на р. 

Голяма река в участъка в гр. Златоград 

- в кв. "Възраждане" (заключени 

между речното легло и път-III-867). 

Дължина на участъка за локална 

защита 100 м. височина на преградата 

1,00 м 

среден 

120 Арда BG3_APSFR Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; Координация и Евакуация на хора от най-засегнатите среден 
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_AR_05 BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

райони в най-ниските части на 

населените места в целия РЗПРН р. 

Върбица - гр. Златоград 

121 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от сградите от 

най-засегнатите райони в най-ниските 

части на населените места в целия 

РЗПРН р. Върбица - гр. Златоград 

среден 

122 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - левия бряг на р. 

Голяма река в участъка в гр. Златоград 

- в кв. "Възраждане" в района от 

големия завой при бензиностанцията, 

през "Вунцовата" воденица и след нея. 

Дължина на участъка за локална 

защита 200 м. височина на преградата 

1,00 м  

среден 

123 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - десния бряг на р. 

Голяма река в участъка в гр. Златоград 

- в кв. "Възраждане" при големия завой 

срещу бензиностанцията. Дължина на 

участъка за локална защита 50 м. 

височина на преградата 1,00 м  

среден 

124 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - десния бряг на р. 

Голяма река в участъка в гр. Златоград 

- в кв. "Възраждане" при големия завой 

срещу бензиностанцията. Дължина на 

участъка за локална защита 50 м. 

височина на преградата 1,00 м  

среден 

125 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - десния бряг на р. 

Голяма река в участъка в гр. Златоград 

- в района на к-с "Пухчо". Дължина на 

участъка за локална защита 50 м. 

височина на преградата 1,00 м  

среден 

126 Арда BG3_APSFR Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от Изграждане на прегради от чували с среден 
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_AR_05 чували с пясък пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - десния бряг на р. 

Голяма река в участъка в гр. Златоград 

- в района на к-с "Пухчо". Дължина на 

участъка за локална защита 50 м. 

височина на преградата 1,00 м  

127 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Върбица 

- 2 200 м, от центъра на гр. Златоград, 

устието на р. Малка река/р. Аламовска 

до края на гр. Златоград, устието на р. 

Балалийска; - 150 м от Дерето 

протичащо покрай хотел „Флора” и 

Автогарата в гр. Златоград - Ляв 

приток на р. Върбица и оформяне на 

устието; - 50 м от Дерето преминаващо 

покрай ул. „Бор” кв. "Изгрев" гр. 

Златоград - Ляв приток на р. Върбица и 

оформяне на устието; 

висок 

128 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Голяма река в участъка 

в гр. Златоград с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - Общо количество 

баластра около 25 000 м3.  

среден 

129 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - при устието на р. 

Малка река (по бул. "България") по 

левия бряг на р. Върбица. Дължина на 

участъка за локална защита 50 м. 

височина на преградата 1,00 м  

среден 

130 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - при устието на р. 

Малка река (по бул. "България") по 

левия бряг на р. Върбица. Дължина на 

участъка за локална защита 20 м. 

височина на преградата 1,00 м  

среден 

131 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район по бул. "България" в 

участъка между моста на ул. "Хан 

среден 
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Персиян" и моста на ул. "Прогрес". 

Дължина на участъка за локална 

защита 250 м. височина на преградата 

0,50 м 

132 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на обектите 

на комуналната инфраструктура в 

засегнатия район по бул. "България" в 

участъка между моста на ул. "Хан 

Персиян" и моста на ул. "Прогрес". 

Дължина на участъка за локална 

защита 250 м. височина на преградата 

1,00 м 

среден 

133 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - р. Върбица ляв бряг 

и устието на Дерето протичащо покрай 

автогарата и хотел "Флора - 

Златоград". Дължина на участъка за 

локална защита 150 м. височина на 

преградата 1,00 м 

среден 

134 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане с 1,00 м на 

съществуващата стоманобетонна 

защитна стена в кв. "Изгрев" по левия 

бряг на р. Върбица - в участъка след 

моста на ул. "Прогрес" - параметри на 

надграждането: дължина 120 м; 

височина 1,00 м; дебелина 0,20 м 

висок 

135 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район -в кв. "Изгрев" по 

левия бряг на р. Върбица - в участъка 

след моста на ул. "Прогрес". Дължина 

на участъка за локална защита 120 м. 

височина на преградата 0,50 м  

среден 

136 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

защитна стена в кв. "Изгрев" по левия 

бряг на р. Върбица - след устието на 

Дерето протичащо покрай ул. "Бор" - 

параметри на стената: дължина 650 м; 

височина 2,00 м; дебелина 0,50 м 

среден 

137 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

среден 
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засегнатия район - по левия бряг на р. 

Върбица - след устието на Дерето 

протичащо покрай ул. "Бор" (350 м, 

висичина 0,50 м) 

138 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на съоръжението - 

моста за ПСОВ-Златоград, който е с 

недостаъчна хидравлична проводимост 

и осигуряване на продимостта му 

висок 

139 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Балалийска 400 м и 

оформяне на устието иʹ. 

много 

висок 

140 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритата на деретата десни притоци на 

р. Върбица от дървета и храсти, 

падащи дървета, дънери, битови и 

строителни отпадъци и др., за 

осигуряване на свободно преминаване 

на високи води: - Дерето пресичащо 

кръстовището на ул. Хан Аспарух” и 

ул. „Възраждане” - Десен приток на р. 

Върбица - уч. 200 м и оформяне на 

устието;  

много 

висок 

141 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - по десния бряг на р. 

Върбица - след устието на дерето 

протичащо през кръстовището на ул. 

"Хан Аспарух" и ул. "Възраждане" 

(350 м, висичина 0,50 м) 

среден 

142 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане с 1,00 м на 

съществуващата защитна стена в 

участъка след моста на ул. "Прогрес" 

по десния бряг на р. Върбица - 

параметри на надграждането: дължина 

120 м; височина 1,00 м; дебелина 0,20 

м 

висок 

143 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - по десния бряг на р. 

Върбица -след моста на ул. "Прогрес" 

(участък 120 м; височина на 

среден 
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преградите 0,50 м) 

144 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане с 1,00 м на 

съществуващата защитна стена в 

участъка спри многофункционална 

спортна база - десен бряг на р. 

Върбица - параметри на 

надграждането: дължина 120 м; 

височина 1,00 м; дебелина 0,20 м 

висок 

145 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - по десния бряг на р. 

Върбица - при многофункционална 

спортна база (участък 120 м; височина 

на преградите 0,50 м) 

среден 

146 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно на коритото на 

дерето течащо преди Гробищния парк 

в гр. Златоград (преди края на РЗПРН) 

- десен приток на р. Върбица - 

почистване от дървета и храсти, 

падащи дървета, дънери, битови и 

строителни отпадъци и др., за 

осигуряване на свободно преминаване 

на високи води - участък от 50 м и 

оформяне на устието  

много 

висок 

147 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - при устието на 

Дерето - течащо преди Гробищния 

парк в гр. Златоград(участък 100 м; 

височина на преградите 0,50 м) 

среден 

148 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно на коритото на 

дерето течащо след Гробищния парк в 

гр. Златоград (преди края на РЗПРН) - 

десен приток на р. Върбица - 

почистване от дървета и храсти, 

падащи дървета, дънери, битови и 

строителни отпадъци и др., за 

осигуряване на свободно преминаване 

на високи води - участък от 150 м и 

оформяне на устието  

много 

висок 

149 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - при устието на 

среден 
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Дерето - течащо след Гробищния парк 

в гр. Златоград(участък 300 м; 

височина на преградите 1,00 м) 

150 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно на коритото на 

дерето протичащо покрай Болницата и 

Поликниниката в гр. Златоград - десен 

приток на р. Върбица - почистване от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и др., за осигуряване на свободно 

преминаване на високи води - участък 

от 100 м и оформяне на устието  

много 

висок 

151 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Малка река 

- 1 550 м, от началото на гр. Златоград , 

моста на ул. "Ерма" до центъра на гр. 

Златоград, устието на реката в р. 

Голяма река/р. Върбица; - 100 м от 

Дерето протичащо покрай офиса на 

Транспортна фирма Мирослава – М - 

Ляв приток на р. Малка река. Дерето 

преди заустването му е покрито. 

Широчина на коритото 1,5 - 2 м. 

Коритото е с намалена проводимост - 

растителност, наноси и отпадъци. 

много 

висок 

152 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Малка река/Аламовска в 

участъка в гр. Златоград от началото 

на гр. Златоград, моста на ул. "Ерма" 

до центъра на гр. Златоград, устието на 

реката в р. Голяма река/р. Върбица - 

Общо количество баластра около 1 000 

м3.  

висок 

153 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Малка река/Аламовска за 

повишаване на водозадържащия ефект 

преди гр. Златоград - обща площ за 

залесяване по двата бряга - 40 дка  

много 

висок 

154 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на малки буферни басейни в 

заливните тераси на на р. Малка 

река/Аламовска (по двата бряга) - за 

намаляване на скоростта, задържане на 

наносите и водните количества при 

много 

висок 
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преминаване на висока  

155 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

защитна стена по левия бряг на р. 

Малка река/Аламовска - по ул. 

"Крайречна" - в участъка от моста на 

ул. "Ерма" (при Джамията) - до моста 

на ул. "Ахрида" - параметри на 

стената: дължина 335 м; височина 4,00 

м; дебелина 0,50 м  

среден 

156 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район при моста на ул. 

"Ахрида" - по левия бряг на р. Малка 

река/Аламовска (участък 100 м; 

височина на преградите 1,00 м) 

среден 

157 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - по десния бряг на р. 

Малка река/Аламовска - при моста на 

ул. "Родопи" (участък 100 м; височина 

на преградите 1,00 м) 

среден 

158 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритата на деретата десни притоци на 

р. Малка река/Аламовска: - - - 50 м от 

р. Малки дол – Десен приток на р. 

Малка река/р. Аламовска. Дерето е не 

коригирано, височина на бреговете до 

2 м. Широчина на коритото 1,5 - 2 м. 

Коритото е с намалена проводимост - 

растителност, наноси и отпадъци.; - 

150 от р. Дълбокото дере - Десен 

приток на р. Малка река/Аламовска. 

Дерето преди заустването му е 

покрито. Широчина на коритото 2 - 2,5 

м. Коритото е с намалена проводимост 

- растителност, наноси и отпадъци. 

много 

висок 

159 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите в 

засегнатия район - по десния бряг на р. 

Малка река/Аламовска - при устието 

на Дълбокото дере (участък 50 м; 

височина на преградите 1,00 м) 

среден 

160 Арда BG3_APSFR Златоград Златоград Смолян BG3AR400R017 Почистване на речни Основно и ежегодно почистване на висок 
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_AR_05 участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

коритото на р. Голяма река в участъка 

преди гр. Златоград - от - 600 м преди 

гр. Златоград (кв. Възраждане) - до 

началото на гр. Златоград (кв. 

Възраждане)  

161 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R017 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на малки буферни басейни в 

заливните тераси на реката (по двата 

бряга) - за намаляване на скоростта, 

задържане на наносите и водните 

количества при преминаване на висока  

висок 

162 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

163 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

среден 

164 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на обектите 

на индустрията - производство и 

съхранение и ФЕЦ по десния бряг на р. 

Голяма река в участъка в гр. Златоград 

- в кв. "Възраждане" при моста на ул. 

"Ст. Стамболов" (участък 200 м; 

височина на преградите 1,00 м) 

висок 

165 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на обектите 

на индустрията - производство и 

съхранение участък 300 м; височина на 

преградите 1,00 м) 

висок 

166 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Малка река/ Аламовска 

в участъка преди гр. Златоград - от 

стената на язовир Горупсо-Златоград 

преди гр. Златоград - до началото на 

гр. Златоград (моста на ул. "Ерма") - 

участък 1 750 м 

висок 

167 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

нисък 
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актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

168 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

169 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

среден 

170 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

171 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

172 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

173 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

174 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

висок 
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BG3AR400L018; риск от наводнения наводнения 

175 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

176 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

177 Арда BG3_APSFR

_AR_05 

Златоград Златоград Смолян BG3AR400R014; 

BG3AR400R017; 

BG3AR400L018; 

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

178 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R033; 

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Черна в рамките на 

РЗПРН - дължина 16 000 м, площ 50 

дка. 

много 

висок 

179 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R033; 

Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. Черна с 

общ обем, по експертна оценка - 30 

000 м3 

среден 

180 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R033; 

Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Премахване на бетонови елементи от 

коритото на река Черна в няколко зони 

на гр. Смолян.  Общият обем на 

материала за изземане, по експертна 

оценка възлиза на 36 м3).  

висок 

181 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки (навеси, огради, колиби и 

др.) от речните брегове и тераси на р. 

Черна, в рамките на гр. Смолян - 0.2 

дка. 

много 

висок 

182 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Реконструкция на подкопани участъци 

от наличните подпорни стени, 

вследствие общо понижение на 

речното дъно - обща дължина 13 000 м. 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Куртин Лом с приблизителна дължина 

20 000 м. 

среден 
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183 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нови подпорни стени - 

р. Черна, гр. Смолян (100 м - ляв бряг 

и 400 м - десен бряг) 

висок 

184 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R033; 

Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на нови дънни прагове с 

цел стабилизиране на речнпото дъно и 

предотвратяване подкопаването на 

подпорните стени по дължина на 

РЗПРН. Броят и конструкцията на 

съоръженията следва да се уточнят при 

изготвяне на проектна документация. 

среден 

185 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на 

мостовете, подпорните стени и 

праговете по р. Черна, в рамките на гр. 

Смолян с цел своевременно 

предприемане на мерки 

запредотвратяване на разрушения при 

наводнения и за опредяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. и основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

186 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R033; 

Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаването на по-висока вълна  

от 100 г. се предвижда изграждането 

на временни прегради за локална 

защита на сградите в засегнатите 

райони. Общата дължина на 

преградите възлиза на 600 м, сумарно 

по двата бряга на река Черна, а 

височината варира от 0.5 до 1 м) 

среден 

187 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031 

BG3AR800R033; 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на по-големи водни 

количества от оразмерителните (за 100 

г. вълна) се предвижда евакуация на 

хора от най-засегнатите райони в най-

ниските части на населените места в 

целия РЗПРН р. Черна - гр. Смолян 

среден 

188 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031 

BG3AR800R033; 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на по-големи водни 

количества от оразмерителните (за 100 

г. вълна) се предвижда изпомпване на 

води от най-засегнатите жилищни и 

смесени жилищни райони в най-

ниските части на РЗПРН 

среден 

189 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Куртин Лом в рамките 

много 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 83 

границите на урбанизирана 

територия 

на РЗПРН - дължина 1 700 м, площ 4 

дка 

190 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. Куртин 

Лом с общ обем, по експертна оценка - 

120 м3 

висок 

191 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки (навеси, огради, колиби и 

др.) от речните брегове и тераси на р. 

Куртин Лом, в рамките на гр. Смолян - 

0.1 дка. 

много 

висок 

192 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по десния бряг бряга 

на р. Куртин Лом с приблизителна 

дължина 200 м по десния и 150 м по 

левия бряг. Реконструкция на 

подпорни стени от реден/зидан камък - 

общо 100 м. Реконструкция на прагове 

в долния край на р. Куртин Лом (в 

зоната на заустването й в р.Черна). 

Общата дължина на съоръженията за 

реконструкция възлиза на 30 м. 

много 

висок 

193 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на сградите в 

смесения жилищен район в кв. Устово, 

гр. Смолян - по левия бряга на р. Бяла, 

чрез изграждане на временни прегради 

от чували с пясък (височина до 1.0 м - 

дължина 200 м)  

среден 

194 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на сградите в смесени 

жилищни райони в  гр. Смолян - по 

двата бряга на р. Черна, чрез 

изграждане на временни прегради от 

чували с пясък (височина до 1.0 м - 

дължина 5000 м), при преминаване на 

висока вълна с вероятност под 1 на 100 

г. 

среден 

195 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на сградите в смесени 

жилищни райони в  гр. Смолян - по 

двата бряга на р. Куртин Лом, чрез 

изграждане на временни прегради от 

чували с пясък (височина до 1.0 м - 

среден 
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дължина 1500 м), при преминаване на 

висока вълна с вероятност под 1 на 100 

г. 

196 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Бяла в рамките на 

РЗПРН. Общата дължина на участъка 

възлиза на 3500 м, като тук реката е 

корегирана в долния й участък (кв. 

Устово) по двата бряга посредством 

вертикални подпорни стени общо 1400 

м. Площта, която следва да бъде 

подложена на периодично почистване 

възлиза на 40 дка. 

много 

висок 

197 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. Бяла с 

общ обем, по експертна оценка - 800 

м3 

висок 

198 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки  от речните брегове и 

тераси на р. Бяла, в рамките на РЗПРН 

- 0.3 дка. 

много 

висок 

199 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Бяла с приблизителна дължина 1200 м.  

много 

висок 

200 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуващи 

подпорни стени на р. Бяла с 1м в 

секции с обща дължина 150 м. 

висок 

201 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нови подпорни стени - 

р. Бяла, гр. Смолян (общо за двата 

бряга 700 м, височина 3.5 м ) 

висок 

202 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R031 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на нови дънни прагове с 

цел стабилизиране на речното дъно и 

предотвратяване подкопаването на 

подпорните стени по дължина на р. 

Бяла в рамките на РЗПРН. Броят и 

конструкцията на съоръженията следва 

да се уточнят при изготвяне на 

проектна документация. 

висок 

203 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на обекти от 

комуналната инфраструктура - гр. 

среден 
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Смолян, десен бряга на р. Куртин Лом, 

чрез изграждане на временни прегради 

от чували с пясък (височина до 1.0 м - 

дължина 100 м)  

204 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031 

BG3AR800R033; 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатя 

обекти от комуналната 

инфраструктура в РЗПРН 

среден 

205 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

206 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

среден 

207 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

208 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

209 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

210 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 
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211 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

212 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

213 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

214 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

215 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

216 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

217 Арда BG3_APSFR

_AR_06 

Смолян Смолян Смолян BG3AR800R030; 

BG3AR800R031; 

BG3AR800R033; 

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

218 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Върбица в у-к с 

дължина ок. 8300 м в урбанизираната 

зона на гр. Мадан. 

висок 

219 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от заливните тераси на р. 

Маданска с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - участък с дължина 8300 

среден 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 87 

м. Общо количество баластра около 28 

000 м3.  

220 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Ремонт на участъци от стената с 

подкопани фундаменти. 

Възстановяване на участъци от стената 

с нарушена зидария, най-вече в 

участъка по десния бряг срещу ОУ Н. 

Вапцаров.  

среден 

221 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

гр. Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Ремонт на подкопани дънни прагове, 

които не работят по предназначение и 

не са в добро експлоатационно 

състояние. Общо 5 бр. по р. Маданска 

в границите на гр. Мадан  

много 

висок 

222 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

гр. Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки - навеси, огради, 

автомобилни гуми и др. от речната 

тераса на р. Маданска, гр. Мадан-3 дка. 

много 

висок 

223 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

гр. Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на заливаемите тераси на р. 

Маданска и притоците над вливането 

на десен приток (в рамките на гр. 

Мадан) с подходящи дървесни видове 

за повишаване на водозадържащия 

ефект - обща площ за залесяване по 

двата бряга около 10 дка. 

много 

висок 

224 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на десен приток на р. 

Маданска в у-к с дължина ок. 2000 м в 

урбанизираната зона на гр. Мадан. 

много 

висок 

225 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от заливните тераси на 

десния приток на р. Маданска с цел 

освобождаване на обеми и осигуряване 

преминаване на висока вълна - участък 

с дължина 2000 м. Общо количество 

баластра около 5 000 м3.  

среден 

226 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Ремонт на участъци от стената с 

подкопани фундаменти. 

Възстановяване на участъци от стената 

с нарушена зидария, най-вече в 

участъка по десния бряг срещу ОУ Н. 

среден 
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Вапцаров.  

227 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Ремонт на подкопани дънни прагове, 

които не работят по предназначение и 

не са в добро експлоатационно 

състояние. Общо 3 бр. по десен приток 

на р. Маданска в границите на гр. 

Мадан  

много 

висок 

228 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки - навеси, огради, 

автомобилни гуми и др. от речната 

тераса на десен приток на р. Маданска, 

гр. Мадан-2 дка. 

много 

висок 

229 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на заливаемите тераси на 

десен приток на р. Маданска и 

притоците му с подходящи дървесни 

видове  за повишаване на 

водозадържащия ефект - обща площ за 

залесяване по двата бряга - ок. 8 дка. 

много 

висок 

230 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на хора от най-засегнатите 

райони в най-ниските части на 

населените места в целия РЗПРН р. 

Арда - гр. Мадан 

среден 

231 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от сградите от 

най-засегнатите райони в най-ниските 

части на населените места в целия 

РЗПРН р. Арда - гр. Мадан 

нисък 

232 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

233 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

среден 

234 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

нисък 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 89 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

235 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

236 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

среден 

237 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

238 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

239 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

240 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

241 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 90 

риск от наводнения наводнения 

242 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

среден 

243 Арда BG3_APSFR

_AR_07 

Мадан Мадан Смолян BG3AR900R034 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

244 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Чепинска - 1 320 , от 

начало - в гр. Рудозем, кв. Мейково, - 

"миньорските блокове" по ул. "Кап. 

Петко Вовода" - край устието на 

реката в р. Елховска (в района на моста 

на ул. "Кап. П. Войвода" и бул. 

"България" 

много 

висок 

245 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Чепинска в участъка в 

гр. Рудозем с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - Общо количество 

баластра около 1 000 м3.  

висок 

246 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване с подходящи дървесни 

видове на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Чепинска за повишаване 

на водозадържащия ефект преди гр. 

Рудозем - обща площ за залесяване по 

двата бряга - 30 дка  

много 

висок 

247 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Доизграждане на защитната 

стоманобетонна стена по левия бряг на 

р. Чепинска (в кв. Мейково при 

миньорските блокчета) за защита на 

жилищните сгради - дължина 75 м, 

широчина 0,60 м и височина 10 м 

среден 

248 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 10-

те моста в целия РЗПРН р. Арда - гр. 

Рудозем. Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние водните обекти за 

определяне на потенциално опасните 

участъци. .  

висок 

249 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Отстраняване на локални 

щети по бреговете и диги, 

Отстраняване на локални щети по 

бреговете след наводнение в целия 

висок 
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защитни съоръжения след 

наводнение  

РЗПРН р. Арда - гр. Рудозем. за 

посрещане на евентуална следваща 

висока вълна - 3 000 м3 материал за 

отстраняване 

250 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Оценка на устойчивостта и 

годността за ползване на 

засегнати от наводнения 

сгради и инфраструктура 

Оценка на щетите, устойчивостта и 

годността за ползване на засегнати от 

наводнения сгради и инфраструктурав 

целия РЗПРН р. Арда - гр. Рудозем  

среден 

251 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Доизграждане на защитната 

стоманобетонова стена по левия бряг 

на р. Чепинска при при устието ѝ за 

защита на сградите- дължина 20 м, 

широчина 0,50 м и височина 3,5 м 

среден 

252 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото р. Елховска в участъка преди 

гр. Рудозем на 300 м преди гр. Рудозем 

- до началото на гр.Рудозем (преди 

стадиона - кафе-аперитиф "Братска 

шатра") 

много 

висок 

253 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Елховска в участъка 

преди гр. Рудозем с цел освобождаване 

на обеми и осигуряване преминаване 

на висока вълна - Общото количество 

баластра е под 500 м3.  

висок 

254 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване с подходящи дървесни 

видове на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Елховска за повишаване 

на водозадържащия ефект преди гр. 

Рудозем - обща площ за залесяване по 

двата бряга - 40 дка  

много 

висок 

255 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Елховска в участъка в 

гр. Рудозем от началото на гр. Рудозем 

преди стадиона - кафе-аперитиф 

"Братска шатра" до устието на реката в 

р . Арда (в централна градска част) - 

дължина на участъка 1620 м 

много 

висок 

256 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци р. Елховска в участъка в гр. 

Рудозем от началото на гр. Рудозем 

преди стадиона - кафе-аперитиф 

"Братска шатра" до устието на реката в 

висок 
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р . Арда (в централна градска част) - 

Общо количество баластра около 3 500 

м3.  

257 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Доизграждане на защитната 

стоманобетонова стена по левия бряг 

на р. Елховска след моста на ул. "Кап. 

П. Войвода" по бул. "България" - до 

устието на реката в р. Арда за защита 

на жилищните сгради - дължина 565 м, 

широчина 0,50 м и височина 7 м 

среден 

258 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Доизграждане на защитната 

стоманобетонова стена по десния бряг 

на р. Елховска преди моста на ул. 

"Кап. П. Войвода" по ул. "Стадиона" - 

дължина 305 м, широчина 0,50 м и 

височина 7 м (в едно с основите) 

среден 

259 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Доизграждане на защитната 

стоманобетонова стена по десни бряг 

на р. Елховска преди устието на р. 

Чепинска за защита на сградите - 

дължина 20 м, широчина 0,50 м и 

височина 3,5 м 

среден 

260 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Доизграждане на защитната 

стоманобетонова стена по десни бряг 

на р. Елховска при устието на р. 

Чепинска за защита на сградите - 

дължина 150 м, широчина 0,40 м и 

височина 7 м 

среден 

261 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуващата 

защитна стоманобетонова стена по 

десни бряг на р. Елховска след устието 

на р. Чепинска за защита на сградите - 

дължина 1 200 м, широчина 0,25 м и 

височина 1,5 м (стената ще обхване и 

участък от р. Арда по десния бряг и ще 

достига до моста на ул. "Оборище" 

среден 

262 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на р. 

Арда в участъка в гр. Рудозем от СОУ 

"Св. Св. Кирил и Методий" - до края 

на гр. Рудозем след ПСОВ-Рудозем - 

дължина на участъка 5 630 м 

висок 

263 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Арда в участъка в гр. 

среден 
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Рудозем от СОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" - до края на гр. Рудозем след 

ПСОВ-Рудозем - дължина на участъка 

5 630 м - Общо количество баластра 

около 10 000 м3.  

264 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

защитна стена по левия бряг на р . 

Арда при СОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий"- параметри на стената: 

дължина 160 м; височина 7,00 м(2м 

основи и 5 м надземно); дебелина 0,50 

м 

среден 

265 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване с подходящи дървесни 

видове на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Арда за повишаване на 

водозадържащия ефект преди гр. 

Рудозем - обща площ за залесяване по 

двата бряга - 40 дка  

много 

висок 

266 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуващата 

защитна стоманобетонова стена по 

левия бряг на р. Арда от пешеходния 

мост при СОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий"до моста на бул. "България" - 

дължина 600 м, широчина 0,25 м и 

височина 1,5 м  

среден 

267 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

268 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

269 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 94 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

270 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

271 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

272 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

273 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

274 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

275 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

276 Арда BG3_APSFR

_AR_08 

гр. Рудозем Рудозем Смолян BG3AR900R036 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

277 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Тунджа в зоната на гр. 

Елхово - дължина 3500 м и средна 

ширина 25 м 

много 

висок 

278 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване в 

участък с дължина 3000 м и  височина 

2.5 м. Площ на укрепването - 35 дка. 

среден 
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279 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на буферни басейни в 

заливните тераси на р. Тунджа по 

двата бряга на реката след гр. Ямбол в 

землищата на селата Окоп, Ханово, 

Тенево и Коневец, обща площ около 50 

000 дка 

среден 

280 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Поради специфичния характер на 

климата в югоизточна България през 

последните години са регистрирани 

редица поройни наводнения 

причинени от валежи с много голяма 

интензивност във водосборните 

области на притоците на р. Тунджа. 

Това създава опасност от формиране 

на екстремни водни количества в 

участъка на р.Тунджа гр. Елхово, 

независимо, че яз. Жребчево е в 

състояние да задържи високите вълни 

формирани от горната и средната част 

на водосбора. 

много 

висок 

281 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние мостa 

над р. Тунджа на пътя м-ду гр. Елхово 

с. Изгрев и с. Трънково. 

висок 

282 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества 

от високи вълни с веротност за 

превишение 20 или повече години и 

екстремни водни количества 

вследствие преливане на яз. Жребчево, 

надхвърлящи 1000-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на хора 

и техника от най-засегнатите райони 

по цялата територията на РЗПРН. 

среден 

283 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества 

от високи вълни с веротност за 

превишение 20 или повече години и 

екстремни водни количества 

вследствие преливане на яз. Жребчево, 

надхвърлящи 1000-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от най-засегнатите райони в най-

ниските части на засегнатите райони 

нисък 
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по цялата територията на РЗПРН. 

284 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване по левия бряг на р. Тунджа 

в рамките на гр. Елхово след моста на 

път 7008 - участък с дължина 1200 м и 

височина 4.5 м, залесяване на 18 дка 

много 

висок 

285 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земно-насипна дига и 

комбинация с височина до 2 м и 

дължина 500 м, покрай канала 

Ченгендере при пътя за с. Изгрев, 

площ за залесяване 5 дка 

висок 

286 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от залети обекти 

на техническата инфраструктура 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

287 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от залети обекти 

на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

много 

нисък 

288 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Тунджа преди 

моста на път 7008 в участък с дължина 

700 м и височина 3 м. Площ на 

укрепването - 7 дка. 

среден 

289 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване по десния бряг на р. Тунджа 

в рамките на гр. Елхово след моста на 

път 7008 - участък с дължина 400 м и 

височина 4.5 м, залесяване 6 дка. 

висок 

290 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Локална защита чрез изграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване в участък с 

дължина 100 м и средна височина 3.0 

м. Площ на укрепването - 1 дка. 

висок 

291 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

среден 
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радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

292 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

293 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

294 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

295 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

296 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

297 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

298 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

299 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

висок 
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заливаемите зони заливаемите зони 

300 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

301 Тунджа BG3_APSFR

_TU_01 

гр. Елхово Елхово Ямбол BG3TU135R005 Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

302 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово 

Сливен Сливен BG3TU570R021 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

левия бряг на р. Тунджа в зоната на с. 

Самуилово (извън рамките на 

населеното място) от дървета и храсти 

- дължина 500 м, площ 1 дка. 

много 

висок 

303 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово 

Сливен Сливен BG3TU570R021 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на буферни басейни в 

заливните тераси на при връзката с р. 

Тунджа 

много 

висок 

304 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово 

Сливен Сливен BG3TU570R021 Законодателни инициативи 

за недопускане на 

строителство в заливаемите 

зони 

Предприемане на законодателни 

инициативи за забрана на строителство 

в заливаемите зони на р. Тунджа, 

които съответстват на получените 

карти на заплахата от наводнения на 

цялата територия на РЗПРН. 

много 

висок 

305 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово 

Сливен Сливен BG3TU570R021 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Премахване на незаконни постройки - 

огради, временни постройки, навеси, 

обори, складирани материали и други, 

намиращи в зоната на с. Самуилово - 5 

дка 

много 

висок 

306 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово 

Сливен Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние мостa 

над р. Тунджа на пътя м-ду с. 

Самуилово и с. Панаретовци. 

висок 

307 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово 

Сливен Сливен BG3TU570R021 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване в участък с дължина 400 м и  

височина 2.5 м. 

висок 

308 Тунджа BG3_APSFR с. Крушарe Сливен Сливен BG3TU570R021 Изграждане на нови Изграждане на стоманобетонна среден 
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_TU_02 корекции подпорна стена по левия бряг на р. 

Тунджа в рамките на с. Крушаре - 

дължина 1200 м и  височина 2.5 м. 

309 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушарe Сливен Сливен BG3TU570R021 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Тунджа в 

зоната на с. Крушаре - дължина 1700 

м, площ 7 дка. 

много 

висок 

310 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушарe Сливен Сливен BG3TU570R021 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Тунджа в зоната на с. 

Крушаре. Такива са налице в по-

значителни количества в зоната на 

пътните мостове на Републикански път 

II-53. Общият обем за изземане 

възлиза на 500 м3 (по експертна 

оценка) 

висок 

311 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушарe Сливен Сливен BG3TU570R021 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване при връзката с 

р. Тунджа - 2 дка. 

много 

висок 

312 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушарe Сливен Сливен BG3TU570R021 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние двата 

мостa над р. Тунджа при с. Крушаре. 

висок 

313 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Завой Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Тунджа в зоната на с. 

Завой - дължина 1 500 м, площ 9 дка 

много 

висок 

314 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Завой Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуваща стена 

от габиони с още 0.5 м по левия бряг 

на р. Тунджа в зоната над пътния 

моста при с. Завой. У-кът е с обща 

дължина 500 м. 

много 

висок 

315 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Завой Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова подпорна стена по 

левия бряг на р. Тунджа надолу по 

течението от пътния мост при с. Завой.  

Средна височина на стената - 2.5 м и 

дължина - 750 м.4 

висок 

316 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Завой Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

пътния мост над р. Тунджа при с. 

Завой 

висок 
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317 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Веселиново 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р Тунджа с от най-

северниата част на с. Веселиновов, 

успоредно на Републикански път IIІ-

5305, до вливането на р. Мочурица. 

Участъкът е с приблизителна дължина 

3000 м и  средна височина 1.5 м. Площ 

на биологичното укрепване - 15 дка. 

среден 

318 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол Ямбол Ямбол BG3TU570R021 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване от 

дървета, храсти и блатна растителност 

на коритото и бреговете на р. Тунджа - 

5500 м, площ 550 дка и канала - 

дължина 6500 м, площ 300 дка в зоната 

на гр. Ямбол. 

среден 

319 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол Ямбол Ямбол BG3TU570R021 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете, пасарелките над р. Тунджа 

(5 бр.), канала (12 бр.) в гр. Ямбол и 

дигите. 

висок 

320 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол Ямбол Ямбол BG3TU570R021 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни постройки 

(навеси, огради, сгради и др.) от 

речните брегове и тераси на р. Тунджа 

в гр. Ямбол - 5 дка. 

много 

висок 

321 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол Ямбол Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р Тунджа над гр. 

Ямбол по продължение на 

съществуващата такава. Дължината на 

съоръжението е 1000 м и същото 

достига до помпена станция в близост 

до с. Кабиле. Средната височина на 

дигата е 3 м. Площта на укрепването е 

10 дка. 

среден 

322 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Окоп Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на ляв приток на р 

Тунджа, заустващ в северната част на 

с. Окоп. Дължината на съоръжението е 

800 м, като следва да се привърже към 

среден 
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съществуващата лява дига на р. 

Тунджа. Средната височина на дигата 

е 1.5 м. Площта на укрепването е 4.8 

дка. 

323 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Окоп Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Отстраняване на насипи за подход към 

стар разрушен мост непосредтсвено до 

съществуващия пътен мост на р. 

Тунджа при с. Ханово. Общият обем 

на материалът за изземане по 

експертна оценка възлиза на 250 м3. 

много 

висок 

324 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Ханово Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Надграждане на диги Надграждане на нарушени участъци от 

земнонасипната дига по двата бряга на 

р. Тунджа в зоната на пътния мост при 

с. Ханово. Височината на 

надграждането - средно 0.8 м, а 

дължината - 2*50 м= 100 м общо по 

двата бряга. 

висок 

325 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Ханово Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване на коритото и 

бреговете на р. Тунджа в зоната на с. 

Ханово. Дължината на у-ка от р. 

Тунджа, който следва да бъде 

подложен на почистване възлиза на 

2000 м, площ за почистване - 40 дка 

(по експертна оценка). 

много 

висок 

326 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Ханово Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

пътния мост над р. Тунджа при с. 

Ханово.  

висок 

327 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Обща площ за залесяване: 1200 дка - в 

района с. Самуилово, по бреговете на 

левите и десните притоци на р. Тунджа 

в рамките на РЗПРН.  

много 

висок 
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, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

328 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушаре Сливен Сливен BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Локална защита чрез изграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване в участък с 

дължина 200 м и средна височина 2 м. 

Площ на укрепването - 2 дка. 

среден 

329 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово; 

с. Крушаре 

Сливен Сливен BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р Тунджа взоната м-

ду с. Самуилово и с. Крушаре в зоната 

на засегнатите пътни у-ци. Дължината 

на съоръжението е 2000 м, като 

трасето й следва трасето на пътя.  

Средната височина на дигата е 2.5 м, а 

площта на укрепването - 20 дка. 

нисък 

330 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Желю 

Войвода 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Тунджа в зоната на 

пътния мост м-ду с. Желю войвода и с. 

Кабиле. Общият обем за изземане 

възлиза на 1000 м3 (по експертна 

оценка) 

среден 

331 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Желю 

Войвода; с. 

Завой 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р Тунджа взоната м-

ду с. Желю войвода и с. Завой в зоната 

на засегнатите пътни у-ци. Дължината 

на съоръжението е 2000 м, а й следва 

трасето на Републикански път III-5305.  

Средната височина на дигата е 1.5 м, а 

площта на укрепването - 12 дка. 

нисък 

332 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Тенево Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Тунджа в зоната на 

пътния мост при с. Тенево. Общият 

обем за изземане възлиза на 8000 м3 

(по експертна оценка) 

среден 

333 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушаре Сливен Сливен BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване в 

участък с дължина 220 м и  височина 4 

среден 
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м. Площ на укрепването - 3.5 дка. 

334 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Желю 

Войвода; с. 

Завой 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Локална защита чрез изграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване в участък с 

дължина 300 м и средна височина 2.5 

м. Площ на укрепването - 3 дка. 

среден 

335 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. 

Самуилово; 

с. Крушаре 

Сливен Сливен BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Локална защита чрез изграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по левия бряг 

на р. Тунджа в участък с дължина 150 

м и средна височина 1.5 м. Площ на 

укрепването - 0.9 дка. 

среден 

336 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушаре; 

с. Жельо 

войвода 

Сливен; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване в 

участък с дължина 800 м и  височина 

2.5 м. Площ на укрепването - 8 дка. 

среден 

337 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Желю 

войвода 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Локална защита чрез изграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване в участък с 

дължина 240 м и средна височина 2 м. 

Площ на укрепването - 2 дка. 

среден 

338 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Желю 

войвода 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаването на по-висока вълна  

от 100 г. се предвижда изграждането 

на временни прегради за локална 

защита на засегнатите обекти. Общата 

дължина на преградите възлиза на 500 

м, а височината варира от 0.5) 

среден 

339 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Крушаре Сливен Сливен BG3TU570R021 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаването на по-висока вълна  

от 100 г. се предвижда изграждането 

на временни прегради за локална 

защита на засегнатите обекти. Общата 

дължина на преградите възлиза на 200 

м, а височината варира от 0.5) 

среден 

340 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Желю 

войвода; с. 

Завой 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Локална защита на засегнатите обекти 

чрез изграждане на земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

в участък с дължина 2000 м и средна 

височина 1 м. Площ на укрепването - 

12 дка. 

среден 

341 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

с. Желю 

войвода 

Тунджа Ямбол BG3TU570R021 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаването на по-висока вълна  

от 100 г. се предвижда изграждането 

на временни прегради за локална 

защита на засегнатите обекти. Общата 

среден 
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дължина на преградите възлиза на 500 

м, а височината варира от 0.5) 

342 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

343 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

344 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

висок 
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с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

345 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

346 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 
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Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

347 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

348 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 
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Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

349 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

350 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 
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Тенево 

351 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

352 Тунджа BG3_APSFR

_TU_02 

гр. Ямбол, 

с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево

, с. 

Крушарe, с. 

Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидим

итрово, с. 

Завой, с. 

Веселиново

, с. 

Кукорево, 

с. Ханово, 

с. Окоп, с. 

Тенево 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

Сливен; 

Ямбол 

BG3TU570R021 Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

353 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на по-големи водни 

количества от оразмерителните (за 

1000 г. вълна) се предвижда 

изпомпване на води засегнатите 

среден 
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Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

райони. 

354 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на хора от най-засегнатите 

райони в най-ниските части на 

населените места в целия РЗПРН р. 

Мочурица - р. Мараш 

среден 

355 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа; 

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Подходящо за залесяване е около 

устията и бреговете на множеството 

леви и десни притоци на Мочурица - 

на тази голяма територия може да се 

предвидят за залесяване не по-малко 

от 1 000 дка 

много 

висок 

356 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Палаузово 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на малки буферни басейни в 

заливните тераси на р. Тунджа при с. 

Палаузово- за намаляване на 

скоростта, задържане на наносите и 

водните количества при преминаване 

на висока вълна- 300 дка 

много 

висок 

357 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол Ямбол Ямбол BG3TU600R022 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Мочурица в зоната на 

вливането й в р. Тунджа (у-к с 

дължина 1000 м, площ 35 дка). 

много 

висок 

358 Тунджа BG3_APSFR гр. Ямбол; Ямбол; Ямбол BG3TU600R022 Законодателни инициативи Предприемане на законодателни много 
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_TU_03 с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Стралджа; 

Тунджа; 

за недопускане на 

строителство в заливаемите 

зони 

инициативи за забрана на строителство 

в заливаемите зони на р. Тунджа, 

които съответстват на получените 

карти на заплахата от наводнения на 

цялата територия на РЗПРН. 

висок 

359 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа; 

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Премахване на незаконни постройки - 

огради, временни постройки, навеси, 

обори, складирани материали и други 

на територията на РЗПРН - общо 2 дка 

по експертна оценка 

много 

висок 

360 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол Ямбол Ямбол BG3TU600R022 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на  подпорна стена от 

габионни елементи в комбинация с 

биологично укрепване по левия бряг 

на р Мочурица и р. Тунджа над гр. 

Ямбол при вливането на двете реки 

Дължината на съоръжението е 1000 м 

достига до Републикански път III-5303. 

Средната височина на дигата е 2.5 м. 

Площта на укрепването е 10 дка. 

висок 

361 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Маленово 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

компрометирани учатъци от дясната 

предпазна дига в зоната на с. 

Маленово. Надграждане със средно 0.5 

м в у-к  с дължина 4000 м в зоната на с. 

Маленово. 

висок 

362 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Маленово; 

с. Чарда 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Мочурица  (у-к с. 

Маленово: дължина 2000 м, площ 60 

дка, с. Чарда -2000 м, площ 60 дка ). 

много 

висок 

363 Тунджа BG3_APSFR с. Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Ежегодно обследване на Ежегодно обследване на техническото висок 
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_TU_03 Маленово техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

и експлоатационното състояние моста 

над р. Мочурица при с. Маленово 

364 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Воденичан

е 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от дясната 

предпазна дига в зоната на с. 

Воденичане. Надграждане със средно 

0.5 м в у-к  с дължина 1000 м в зоната 

на с. Воденичане. 

висок 

365 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Воденичан

е 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Мочурица в зоната на с. 

Воденичане (у-к с дължина 1000 м, 

площ 30 дка). 

много 

висок 

366 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Воденичан

е 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Разширяване на светлия отвор 

(повдигане с 0.5 до 1 м) на мост над р. 

Мочурица при с Воденичане. 

много 

висок 

367 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Воденичан

е 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние моста 

над р. Мочурица при с.Воденичане. 

висок 

368 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. Чарда Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от лявата 

предпазна дига в зоната на с. Чарда. 

Надграждане със средно 1 м в у-к  с 

дължина 2000 м с долен край - моста 

над р. Мочурица при с. Чарда. 

Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от лявата 

предпазна дига надолу по течението от 

с. Чарда. Надграждане със средно 0.5 м 

в у-к  с дължина 6000 м. 

висок 

369 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Изпомпване от залети 

ниски части  

 Изпомпване на води засегнатите 

райони посредством изграждане на 

дренажи и помпажно отводняване. 

среден 
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Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

370 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Веселиново 

Тунджа Ямбол BG3TU600R022 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на водни количества 

надвишяващи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изграждането на 

временни прегради за локална защита 

накомунална инфраструктура в 

засегнатите райони. Общата дължина 

на преградите възлиза на 700 м, а, а 

височината варира от 0.5 до 1 м) 

среден 

371 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Воденичан

е 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от лява 

предпазна дига в зоната на с. 

Воденичане. Надграждане със средно 

0.5 м в у-к  с дължина 400 м.  

Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от лява 

предпазна дига в зоната на с. 

Воденичане (нагоре по течението). 

Надграждане със средно 1 м в у-к  с 

дължина 1000 м, включително 300 м от 

левия приток при вливането на р. 

Мареш. 

много 

висок 

372 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изграждане на отводнителни системи 

и дренажи за отводняване на ниските 

равнинни райони при продължителни 

валежи. 

среден 

373 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Маленово 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от дясната 

предпазна дига в зоната на 

ел.преобразувателна станция. 

Надграждане със средно 0.5 м в у-к  с 

дължина 400 м в зоната на с. 

много 

висок 
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Маленово. 

374 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Маленово 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Локална защита чрез изграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване в зоната на 

засегнатия обект Дължината на 

съоръжението 350 м и средна височина 

на дигата е 1.5 м. Площта на 

укрепването е 2 дка. 

висок 

375 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изграждане на отводнителни системи 

и дренажи за отводняване на ниските 

равнинни райони при продължителни 

валежи. 

среден 

376 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. Чарда; с. 

Веселиново

; гр. Ямбол 

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние 

мостовете над р. Мочурица в у-ка м-ду 

с. Чарда и гр. Ямбол (2 бр.) 

среден 

377 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. 

Маленово 

Стралджа Ямбол BG3TU600R022 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от дясната 

предпазна дига в зоната на с. 

Маленово. Надграждане със средно 0.5 

м в у-к  с дължина 2000 м в зоната на с. 

Маленово. 

висок 

378 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

райони 

нисък 
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379 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

с. Чарда; 

гр. Ямбол 

Ямбол;  

Стралджа 

Ямбол BG3TU600R022 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на водни количества 

надвишяващи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изграждането на 

временни прегради за локална защита 

накомунална инфраструктура в 

засегнатите райони. Общата дължина 

на преградите възлиза на 100 м, а, а 

височината варира от 0.5 до 1 м) 

висок 

380 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

381 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

382 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 
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; с. Могила;  

383 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

384 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

385 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

386 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 
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Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

387 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

388 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

389 Тунджа BG3_APSFR

_TU_03 

гр. Ямбол; 

с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Ямбол; 

Стралджа;  

Тунджа; 

Ямбол BG3TU600R022 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

390 Тунджа BG3_APSFR гр. Ямбол; Ямбол; Ямбол BG3TU600R022 Защитено от наводнения Защитено от наводнения проектиране висок 
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_TU_03 с. Зимница; 

с. Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичан

е; с. 

Палаузово; 

с. 

Маленово; 

с. 

Веселиново

; с. Могила;  

Стралджа;  

Тунджа; 

проектиране и изграждане 

на сгради  

и изграждане на сгради  

391 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Казанлък; 

с. 

Бузовград; 

с. Розово 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 500 дка по р. 

Тунджа, преди вливането на р. 

Енинска 

висок 

392 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Казанлък; 

с. 

Бузовград 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в района на мост на 

р. Тунджа на път 608 между гр. 

Казанлък и с. Бузовград - ок. 5000 м3 

баластра 

висок 

393 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Енина;  

гр. 

Казанлък; 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R042 

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване по бреговете на р. Тунджа - 

в началото на участъка преди 

вливането на р. Енинска и около 

устието на р. Голямата река и над него 

- ок. 40 дка 

много 

висок 

394 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Изграждане на малки буферни басейни 

в равнинните части около коритото на 

р. Тунджа в района преди вливането на 

р. Енинска - по двата бряга на реката - 

ок. 150 дка 

много 

висок 

395 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

 

гр. 

Казанлък 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Енинска в 

зоната на гр. Казанлък - дължина 2300 

м, площ ок. 45 дка. 

висок 

396 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

 

гр. 

Казанлък 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в рамките на гр. 

Казанлък на р. Енинска - ок. 5000 м3 

баластра 

висок 

397 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

 

гр. 

Казанлък 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Енинска с приблизителна дължина 

висок 
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2х2300 м 

398 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

 

гр. 

Казанлък 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

корекцията на р. Енинска и 

пресичащите я мостове 

висок 

399 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

 

гр. 

Казанлък 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване по бреговете на р. Енинска 

и притоците и, както и на подходящи 

области от водосбора с подходящи 

дървесни видове- над гр. Казанлък- ок. 

150 дка 

много 

висок 

400 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Овощник Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване в участък с дължина 800 м и  

височина 1 м по левия бряг на р. 

Тунджа, с. Овощник в зоната на ПСОВ 

много 

висок 

401 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Казанлък; 

с. Овощник 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R042 

Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Изграждане на малки буферни басейни 

в равнинните части около устието на р. 

Енинска в р. Тунджа - ок. 250 дка 

висок 

402 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Овощник Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване по бреговете на р. Тунджа в 

района на с. Овощник - ок. 150 дка 

много 

висок 

403 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. Мъглиж Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Мъглижка в 

зоната на гр. Мъглиж - дължина ок 

2000 м, площ ок. 40 дка. 

висок 

404 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. Мъглиж Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на гр. 

Мъглиж - ок. 3000 м3 баластра 

висок 

405 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. Мъглиж Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване по бреговете на р. 

Мъглижка и притоците и, както и на 

подходящи области от водосбора с 

подходящи дървесни видове- над гр. 

Мъглиж- ок. 250 дка 

много 

висок 

406 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Тулово Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Мъглижка в 

зоната на с. Тулово - дължина ок 1250 

м, площ ок. 25 дка. 

висок 

407 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Тулово Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито на р. 

Мъглижка от отложени наноси в 

зоната на с. Тулово - ок. 1200 м3 

висок 
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баластра 

408 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода; с. 

Юлиево; с. 

Шаново 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито на р. 

Тунджа в участъка от устието на р. 

Мъглижка до с. Шаново от дървета и 

храсти, падащи дървета, дънери, 

битови и строителни отпадъци и други 

натрупвания - ок. 250 дка 

висок 

409 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване в участък с дължина 1200 м 

и  височина 1 м по десния бряг на 

реката + 1300 м и височина 1 м по 

десния бряг на реката по-надолу по 

течението 

висок 

410 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042; 

BG3TU900R045 

Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Изграждане на малки буферни басейни 

в равнинните части около устието на р. 

Мъглижка в р. Тунджа - ок. 150 дка 

при с. Ягода 

много 

висок 

411 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042; 

BG3TU900R045 

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване по бреговете, както и на 

подходящи области от високите части 

на водосборите на левите и десните 

притоци на р. Тунджа между устието 

на р. Енинска и устието на р. 

Мъглижка с подходящи дървесни 

видове- над гр. Мъглиж- ок. 500 дка 

много 

висок 

412 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Юлиево Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване в участък с дължина 650 м и  

височина 1 м по левия бряг на реката  

много 

висок 

413 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода; с. 

Юлиево 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Изграждане на малки буферни басейни 

в равнинните части на р. Тунджа 

между с. Ягода и с. Юлиево- ок. 150 

дка 

много 

висок 

414 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Зимница Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито на р. 

Тунджа в участъка около моста за с. 

Зимница (път 5007) от дървета и 

храсти, падащи дървета, дънери, 

битови и строителни отпадъци и други 

натрупвания - ок. 25 дка 

висок 

415 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Зимница Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

Премахване на компрометиран дънен 

праг в речното корито на ок. 20 м след 

моста на р. Тунджа (път 5007) - ок. 30 

м3 при с. Зимница 

висок 
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вещества, разрушени 

обекти)   

416 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Зимница Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на нов дънен праг след 

моста на р. Тунджа (път 5007) - L = oк. 

60 м, Н = ок. 1 м, при с. Зимница 

среден 

417 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Зимница Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Надграждане на диги Надграждане на съществуващата дига 

по левия бряг на р. Тунджа - L = 850 m, 

H = 1.5 m, при с. Зимница 

висок 

418 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Шаново; 

с. Зимница 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Изграждане на малки буферни басейни 

в равнинните части на р. Тунджа 

между с. Шаново и с. Зимница, вкл. в 

района на езерата "Шаново 1, 2, 3 и 4"- 

ок. 1500 дка 

висок 

419 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода; с. 

Юлиево; с. 

Шаново; с. 

Зимница 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване по бреговете, както и на 

подходящи области от високите части 

на водосборите на левите и десните 

притоци на р. Тунджа между устието 

на р. Мъглижка и с. Зимница с 

подходящи дървесни видове- над гр. 

Мъглиж- ок. 300 дка 

много 

висок 

420 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Николаево; 

с. Нова 

махала 

Николаево Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Надграждане на диги Надграждане на съществуващата дига 

по левия бряг на р. Тунджа нагоре по 

теченито от с. Нова махала - L = 3000 

m, H = 1 m 

висок 

421 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Николаево 

Николаево Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води с 

малка и средна вероятност да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 50 м и височина 0.5 м, гр. 

Николаево 

среден 

422 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Тулово Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 250 м и височина 0.5 м локално 

около застрашените кладенци и 

трафопостове, р. Мъглижка - между с. 

Тулово и устието в р. Тунджа 

среден 

423 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода; с. 

Юлиево 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 200 м и височина 0.5 - 1 м локално 

около всеки застрашен трафопост - 

среден 
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общо 4 бр., р. Тунджа - между устието 

на р. Мъглижка и с. Юлиево 

424 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Овощник; 

с. 

Черганово; 

с. Кънчево 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 200 м и височина 0.5 м локално 

около всеки застрашен кладенец 6 - 

общо 6 бр., р. Тунджа - между с. 

Овощник и устието на р. Мъглижка 

среден 

425 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Мъглиж; с. 

Тулово 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 60 дка по р. 

Мъглижка, в района между гр. Мъглиж 

и с. Тулово 

висок 

426 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Мъглиж; с. 

Тулово 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в района на мост на 

р. Мъглижка на път 6 между гр. 

Казанлък и гр. Николаево - ок. 2000 м3 

баластра 

висок 

427 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Зимница; 

с. Нова 

махала 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 200 м и височина 0.5 м локално 

около всеки застрашен кладенец и 

трафопост - общо 22 бр., р. Тунджа - 

между с. Зимница и с. Нова махала 

среден 

428 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Казанлък 

Казанлък Стара 

Загора 

BG3TU900R046 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 20 дка по р. 

Енинска, преди гр. Казанлък 

висок 

429 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Казанлък; 

гр. 

Мъглиж; 

гр. 

Николаево; 

с. 

Бузовград; 

с. Розово; с. 

Овощник; 

с. Тулово; 

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R042; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R046 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води, събрали се в 

ниските части обратно към речното 

корито 

много 

нисък 
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с. Ягода; с. 

Зимница; с. 

Нова 

махала 

430 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Тулово Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R045 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 250 м и височина 0.5 м локално 

около застрашените кладенци и 

трафопостове, р. Мъглижка - между с. 

Тулово и вливането в р. Тунджа 

среден 

431 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. Ягода; с. 

Шаново; с. 

Зимница 

Мъглиж Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 200 м и височина 0.5 м локално 

около всеки застрашен кладенец и 

трафопост - общо 18 бр., р. Тунджа - 

между устието на р. Мъглижка и с. 

Зимница 

среден 

432 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Николаево; 

с. Нова 

махала 

Николаево Стара 

Загора 

BG3TU900R042 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 200 м и височина 0.5 м локално 

около всеки застрашен обект - общо 2 

бр., р. Тунджа - между с. Нова махала 

и яз. Жребчево 

среден 

433 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

гр. 

Казанлък; 

гр. 

Мъглиж; 

гр. 

Николаево; 

с. 

Бузовград; 

с. Розово; с. 

Овощник; 

с. Кънчево; 

с. 

Черганово; 

с. Тулово; 

с. Ягода; с. 

Юлиево; с. 

Шаново; с. 

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R042; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R046 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна техника от 

индустриалните обекти при 

преминаване на високи води 

среден 
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Зимница; с. 

Нова 

махала 

434 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

435 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

436 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

Казанлък; 

Мъглиж; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

висок 
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гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Николаево BG3TU900R042 при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

437 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

438 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 
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Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

439 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

440 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 
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Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

441 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

442 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 
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махала, гр. 

Николаево  

443 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

444 Тунджа BG3_APSFR

_TU_04 

с. 

Бузовград; 

гр. 

Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, 

с. 

Черганово, 

с. Кънчево, 

гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова 

махала, гр. 

Николаево  

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево 

Стара 

Загора 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

445 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер 

Карлово Пловдив BG3TU900R059; Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Тунджа в рамките на гр. 

Калофер - дължина 2800 м, площ 28 

много 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 128 

територия дка. 

446 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Законодателни инициативи 

за недопускане на 

строителство в заливаемите 

зони 

Предприемане на законодателни 

инициативи за забрана на строителство 

в заливаемите зони на р. Тунджа, 

които съответстват на получените 

карти на заплахата от наводнения на 

цялата територия на РЗПРН. 

много 

висок 

447 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер 

Карлово Пловдив BG3TU900R059; Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Премахване на незаконни постройки - 

огради, временни постройки, навеси, 

обори, складирани материали и други в 

гр. Калофер - 0.3 дка 

много 

висок 

448 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер 

Карлово Пловдив BG3TU900R059; Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на подпорна стена от 

габионни елементи в северната част на 

гр. Калофер 350 м по десния бряг на р. 

Тунджа. Средната височина на 

съоръжението е 2 м.  

Изграждане на подпорна стена от 

габионни елементи по десния бряг на 

р. Тунджа с височина 2.5 м от сводест 

мост в близост до храм "Св. Михаил" 

до изградена ст. бет. подпорна стена, 

на 360 м надолу по течението. 

Изграждане на подпорна стена от 

габионни елементи по десния бряг на 

р. Тунджа в същия у-к, с височина 2.5 

м и дължина 200 м. 

висок 

449 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер 

Карлово Пловдив BG3TU900R059; Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуваща 

подпорна стена по десния брях на р. 

Тунджа с 1 м (изграждане на масивен 

парапет) и дължина 230 м. 

Надграждане на габионна стена по 

десния бряг на реката, непосредствено 

над сводест мост при храм "Св. 

Михаил" с 1 м в у-к с дължина 120 м.  

Надграждане на габионна стена по 

висок 
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двата бряга на р. Тунджа с 1 м м-ду 

съществуваща корекция от каменна 

зидария в зоната на централния 

площад до разположения нагоре по 

течението мост (2*100 м= 200 м общо 

по двата бряга). 

Надграждане на съществуваща ст.бет. 

стена по левия бряг на р. Тунджа в 

южната част на гр. Калофер с 1 м 

(изграждане на масивен парапет). 

Дължината на у-ка е 550 м. 

450 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер 

Карлово Пловдив BG3TU900R059; Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Разширяване на светлия отвор 

(повдигане с 0.5 до 1 м) на сводест 

мост над р. Тунджа в близост до храм 

"Св. Михаил" и комбиниран мост в 

южната част на гр. Калофер. 

много 

висок 

451 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер 

Карлово Пловдив BG3TU900R059; Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние 

мостовете над р. Тунджа в гр. Калофер  

(11 бр.). 

висок 

452 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Осетеново 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Тунджа в рамките на с. 

Осетеново - дължина 1200 м, площ 20 

дка. 

много 

висок 

453 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Осетеново 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване коритото и бреговете на р. 

Тунджа от наноси в зоната на с. 

Осетеново. Общ обем на материала за 

изземане - 30 м3 (по експертна 

оценка). 

висок 

454 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Осетеново 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни постройки 

(навеси, огради, сгради и др.) от 

речните брегове и тераси на р. Тунджа 

в с. Осетеново - 0.4 дка. 

много 

висок 

455 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Осетеново 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на подпорна стена от 

габионни елементи по левия бряг на р. 

Тунджа в рамките на с. Осетеново, 

нагоре по течението от комбинирания 

мост - височина 2.5 м, дължина 720 м. 

Изграждане на подпорна стена от 

висок 
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габионни елементи по десни бряг на р. 

Тунджа в рамките на с. Осетеново - 

височина 2.5 м, дължина 400 м, до 

привързването й към съществуваща 

ст.бет. подпорна стена. 

Изграждане на подпорна стена от 

габионни елементи надолу по 

течението от моста над р. Тунджа с 

височина 2.5 м и дължина - 500 м по 

десния бряг на и 220 м по левия бряг. 

456 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Осетеново 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуваща ст.бет. 

подпорна стена по десния бряг на р. 

Тунджа с 1 м (изграждане на масивен 

парапет) и дължина 80 м, в с. 

Осетеново. 

висок 

457 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Осетеново 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние моста 

над р. Тунджа в с Осетеново. 

висок 

458 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Александро

во 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Тунджа в рамките на с. 

Александрово - дължина 1250 м, площ 

40 дка. 

много 

висок 

459 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Александро

во 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване коритото и бреговете на р. 

Тунджа от наноси в зоната на с. 

Александрово. Общ обем на материала 

за изземане - 1000 м3 (по експертна 

оценка). 

висок 

460 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Александро

во 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни постройки 

(навеси, огради, сгради и др.) от 

речните брегове и тераси на р. Тунджа 

в с. Александрово - 0.2 дка. 

много 

висок 

461 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Александро

во 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на подпорна стена от 

габионни елементи по левия бряг на р. 

Тунджа в рамките на с. Александрово - 

височина 2.5 м, дължина 1200 м. 

Изграждане наподпорна стена от 

габионни елементи по десния бряг на 

р. Тунджа в рамките на с. 

висок 
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Александрово - височина 2.5 м, 

дължина 850 м. 

462 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Александро

во 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние мост и 

пасарелка над р. Тунджа в с 

Александрово. 

висок 

463 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. Павел 

баня 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаването на по-висока вълна  

от 100 г. се предвижда изграждането 

на временни прегради за локална 

защита на засегнатите обекти. Общата 

дължина на преградите възлиза на 20 

м, а височината варира от 0.5) 

среден 

464 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на хора от най-засегнатите 

райони в най-ниските части на 

населените места в целия РЗПРН  

р.Тунджа-Калофер 

среден 

465 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от сградите от 

най-засегнатите райони в най-ниските 

части на населените места в целия 

РЗПРН р.Тунджа-Калофер 

нисък 

466 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Осетеново 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на малки буферни басейни в 

заливните тераси на р. Тунджа преди с. 

Осетеново- за намаляване на 

скоростта, задържане на наносите и 

водните количества при преминаване 

на висока вълна-300 дка 

много 

висок 

467 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

с. 

Александро

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

Създаване на малки буферни басейни в 

заливните тераси на р. Тунджа преди с. 

много 

висок 
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во басейни в  заливни тераси 

на реките 

Александрово- за намаляване на 

скоростта, задържане на наносите и 

водните количества при преминаване 

на висока вълна - 500 дка 

468 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. Павел 

баня 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на малки буферни басейни в 

заливните тераси на р. Тунджа преди 

гр. Павел баня- за намаляване на 

скоростта, задържане на наносите и 

водните количества при преминаване 

на висока вълна - 1000 дка 

много 

висок 

469 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Осетеново; 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Разширяване на светлия отвор на 

железопътния мост над р. Тунджа м-ду 

гр. Калофер и с. Осетеново. Мостът 

следва да се реконструира и да се 

добави  допълнителен отвор за сметка 

на насипните конуси (разширение 5 до 

10 м). 

висок 

470 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. Павел 

баня 

Павел баня Стара 

Загора 

BG3TU900R055; Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р Тунджа в 

землището на гр. Павел баня за 

ограничаване на разливането по посока 

към преминаващ от тази страна път. 

Дължината на съоръжението е 100 м, а 

височината - 1 м. Биологично 

украпване - 1 дка 

висок 

471 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Осетеново; 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на стоманобетонна 

подпорна стена по левия бряг на р. 

Тунджа в зоната м-ду гр. Калофер и с. 

Осетеново, в ивица с дължина 200 м, за 

защита на индустриални площи. 

Височината на стената е 2.5 м. 

висок 

472 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 
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473 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

среден 

474 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

475 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

476 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 
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во 

477 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

478 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

479 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

480 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 
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Александро

во 

481 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

482 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

483 Тунджа BG3_APSFR

_TU_05 

гр. 

Калофер; с. 

Виден; гр. 

Павел баня; 

с. 

Габарево; 

с. 

Осетеново; 

с. 

Александро

во 

Карлово; 

Павел баня 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3TU900R059; 

BG3TU900R060; 

BG3TU900R055; 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

484 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

реките 

Създаване на ретензионни обеми чрез 

изграждане на полдери малки басейни 

във високите части на притоците на р. 

Марица - 5000 дка. 

висок 
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гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

485 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

р. Марица и притоците ѝ. 

висок 

486 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Марица. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

много 

висок 
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Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Марица и 

притоците ѝ в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

487 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Марица. 

много 

висок 

488 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Създаване на условия за забавяне на 

повърхностния отток посредством 

залесяване на голи площи, основно във 

високите части на водосбора на р. 

Марица, включително всички нейни 

притоци в зоната на РЗПРН, както и 

нагоре по течението - 20 000 дка. 

среден 
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гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

489 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли 

Симеоновгра

д; Харманли 

Хасково BG3MA100R001 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване за 

локална защита на помпена станция в 

заливаемата зона - дължина 

приблизително 200 м, височина 1 м. 

Площ на укрепването - 1 дка. 

много 

висок 

490 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли 

Симеоновгра

д; Харманли 

Хасково BG3MA100R001 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица, по 

продължение на изградената вече, в 

посока нагоре по течението - дължина 

приблизително 1320 м, височина 2 м. 

Площ на укрепването - 8 дка. 

висок 

491 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига по 

р. Марица нагоре по течението от 

вливането на р. Харманлийска - 2100 м 

и по левия бряг на р. Харманлийска 

1500 м, вкл. ежегодно почистване на 

дигите и прилежащите площи от 

дървета и храсти - около 35 дка 

много 

висок 

492 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

по дясната защитна дига по р. Марица 

нагоре по течението от вливането на р. 

Харманлийска - надграждане с 0.5 м, 

обща дължина 300 м 

висок 

493 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Марица в зоната на 

мостовете в района на гр. Харманли от 

дървета, храсти, блатна растителност, 

битови и строителни отпадъци - 500 м 

нагоре по течението от моста на 

Републикански път II-76 и 500 м 

висок 
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надолу от моста на автомагистрала 

"Марица" общо 2000м и площ 400 дка 

494 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига по 

р. Марица надолу по течението от 

вливането на р. Харманлийска - 1000 м 

много 

висок 

495 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете на р. Марица (2 бр.) и 

дигите 1000 м по десния бряг на р. 

Марица при гр. Харманли 

висок 

496 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли; 

гр. 

Любимец 

Харманли; 

Любимец 

Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на защитните диги по р. 

Марица между гр. Харманли и гр. 

Любимец - около 14 000 м по левия 

бряг и 14 000 м по десния, вкл. 

ежегодно почистване откосите на 

дигите и прилежащите им терени - 300 

дка 

висок 

497 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли; 

гр. 

Любимец 

Харманли; 

Любимец 

Хасково BG3MA100R001 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

от защитните диги по р. Марица между 

гр. Харманли и гр. Любимец - общо 

3000 м надграждане с 0.5 м. 

висок 

498 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли; 

гр. 

Любимец 

Харманли; 

Любимец 

Хасково BG3MA100R001 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

защитните диги на р. Марица - 2х14 

000 м. 

висок 

499 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Харманли; 

гр. 

Любимец 

Харманли; 

Любимец 

Хасково BG3MA100R001 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване за 

локална защита на трафопост в 

заливаемата зона - дължина 

приблизително 35 м, височина 1.5 м. 

Площ на укрепването - 0.5 дка. 

висок 

500 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Доситеево 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Селска река в зоната на 

с. Доситеево от дървета, храсти, блатна 

растителност, битови и строителни 

отпадъци - 1600 м и площ 30 дка. 

много 

висок 

501 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Доситеево 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на лява защитна дига по р. 

Селска река в района на с. Доситеево, 

нагоре по течението от моста над 

реката - около 400 м. 

много 

висок 

502 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Доситеево 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на 

земнонасипна дига по левия бряг на р. 

много 

висок 
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Селска река в комбинация с 

биологично укрепване по продължение 

на съществуващата такава - 400 м, 

височина 1 м. Площ на укрепването - 

0.5 дка. 

503 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Доситеево 

Харманли Хасково BG3MA100R001 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста и защитната дига на р. Селска 

река (400 м). 

висок 

504 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Славяново 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Бисерска в зоната на с. 

Славяново от дървета, храсти, блатна 

растителност, битови и строителни 

отпадъци - 2500 м и площ 50 дка. 

много 

висок 

505 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Славяново 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига по 

левия бряг на р. Бисерска в зоната на с. 

Славяново, в комбинация с 

биологично укрепване - 1400 м, 

височина 1.5 м. Площ на укрепването - 

7 дка. 

висок 

506 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Славяново 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен 

стоманобетонен парапет по моста над 

р. Бисерска в с. Славяново - 2х40 м, 

височина 1 м. 

много 

висок 

507 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Славяново 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Повдигане на моста над р. Бисерска 

при с. Славяново с 1 м и увеличаване 

на светлата ширина за сметка на 

устоите. 

много 

висок 

508 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Славяново 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Бисерска в зоната на с. 

Славяново. 

висок 

509 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Лешниково 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Бисерска в зоната на с. 

Лешниково от дървета, храсти, блатна 

растителност, битови и строителни 

отпадъци - 1500 м и площ 40 дка. 

много 

висок 

510 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Лешниково 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига по 

левия бряг на р. Бисерска в зоната на с. 

Лешниково, в комбинация с 

висок 
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биологично укрепване - 1300 м, 

височина 1.5 м. Площ на укрепването - 

6.5 дка. 

511 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Лешниково 

Харманли Хасково BG3MA100R007 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Бисерска в зоната на с. 

Лешниково. 

висок 

512 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. Бисер Харманли Хасково BG3MA100R007 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Ежегодно почистване на коритото на р. 

Бисерска в зоната на с. Бисер от 

дървета, храсти, блатна растителност, 

битови и строителни отпадъци - 2000 м 

и площ 100 дка. 

много 

висок 

513 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. Бисер Харманли Хасково BG3MA100R007 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Бисерска в зоната на 

с. Бисер - около 500 м3. 

висок 

514 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. Бисер Харманли Хасково BG3MA100R007 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на 

земнонасипна дига по двата бряга на р. 

Бисерска в зоната на с. Бисер, в 

комбинация с биологично укрепване - 

1500 м по левия бряг и 2300 м по 

десния, височина 1.5 м. Площ на 

укрепването - 15 дка. 

висок 

515 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. Бисер Харманли Хасково BG3MA100R007 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Бисерска в зоната на с. 

Бисер 

висок 

516 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. Бисер Харманли Хасково BG3MA100R007 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване за 

локална защита на помпена станция в 

заливаемата зона - дължина 

приблизително 100 м, височина 1 м. 

Площ на укрепването - 0.5 дка. 

висок 

517 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R007 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Контролирано временно наводняване 

на селскостопански площи между 

десния бряг на р. Марица и десния 

бряг на р. Бисерска, чрез прекъсване на 

защитните диги - заливане на 4000 дка 

обработваеми земи. 

среден 

518 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R001 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на гр. Любимец от дървета, 

висок 
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територия храсти, битови и строителни отпадъци, 

дължина на участъка около 4000 м, 

площ - приблизително 400 дка 

519 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R007 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Бисерска в 

зоната на гр. Любимец от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци, 

дължина на участъка около 2000 м, 

площ 60 дка 

много 

висок 

520 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R001 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Марица, в зоната на 

моста на Републикански път III-809 

при гр. Любимец, приблизително 20 

000 м3 по експертна оценка 

висок 

521 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R007 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Бисерска в зоната на 

гр. Любимец, приблизително 2000 м3 

по експертна оценка 

висок 

522 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R001 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица 

непосредствено над моста на 

Републикански път III-809 при гр. 

Любимец - 250 м, височина 3.5 м. 

Площ на укрепването - 2.5 дка 

много 

висок 

523 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R007 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Бисерска 

непосредствено над моста на 

Републикански път I-8 при гр. 

Любимец - 350 м, височина 2.5 м. 

Площ на укрепването - 2.5 дка 

много 

висок 

524 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R007 

Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на дигите на р. Марица и 

р. Бисерска в зоната на гр. Любимец - 

1200 м по десния бряг на р. Марица и 

2х1200 м по двата бряга на р. Бисерска, 

вкл. почистване на дигите и 

прилежащите им площи - 12 дка по р. 

Марица и 18 дка по р. Бисерска 

много 

висок 

525 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R001 Надграждане на диги Надграждане на дясна защитна дига на 

р. Марица в зоната на гр. Любимец в 

участък с дължина 1100 м, височина 

1.5 м  

висок 
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526 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R007 Надграждане на диги Надграждане на дясна защитна дига на 

р. Бисерска в зоната на гр. Любимец в 

участък с дължина 1250 м, височина 1 

м. 

висок 

527 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец 

Любимец Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R007 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (1 бр. На р. Марица и 4 бр. 

по р. Бисерска) и дигите (1200 м по р. 

Марица и 2х1200 м по Бисерска) 

висок 

528 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на дигите на р. Марица в 

участъка между гр. Любимец и гр. 

Свиленград - 12 000 м по левия бряг и 

7600 м по десния, вкл. почистване на 

дигите и прилежащите им площи по 

двата бряга на р. Марица, площ - 150 

дка 

висок 

529 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

по дигите на р. Марица в участъка 

между гр. Любимец и гр. Свиленград, 

дължина 2000 м, надграждане с 0.5 м 

висок 

530 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001 Надграждане на диги Надграждане на дясната защитна дига 

на р. Марица в участъка след 

вливането на р. Лозенска река - 

дължина 3400 м, височина 1 м. 

висок 

531 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

Любимец; 

Свиленград 

Хасково BG3MA100R001 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване за 

локална защита на помпена станция в 

дясната тераса на р. Марица между гр. 

Любимец и гр. Свиленград - дължина 

100 м, височина 1.5 м. 

много 

висок 

532 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на незаконни постройки 

от дясната заливаема тераса на р. 

Марица - 1 дка. 

много 

висок 

533 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на гр. Свиленград от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци, 

участък с дължина 5500 м и площ 500 

дка 

висок 
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534 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R005 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Голяма река 

в зоната на гр. Свиленград от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци, 

участък с дължина 4000 м и площ 40 

дка 

много 

висок 

535 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Марица, в зоната на 

моста на Републикански път I-8 при гр. 

Свиленград. 

висок 

536 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по продължение на лявата подпорна 

стена в южната част на гр. Свиленград, 

до привързването ѝ към 

съществуващата дига - дължина 180 м, 

средна височина 2.5 м. 

много 

висок 

537 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на подпорните стени 

(2х1500м) 

много 

висок 

538 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на дигите, вкл. 

периодично почистване от дървета и 

храсти (2х4000 м) 

висок 

539 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци - 

500 м, надграждане с 0.5 м 

много 

висок 

540 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Възстановяване на разрушен участък 

от масивен парапет в най-южния край 

на лявата подпорна стена - 20 м, 

височина на парапета 1 м 

много 

висок 

541 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R005 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (4 бр. на р. Марица и 6 бр. 

на р. Голяма река), подпорните стени 

(2х1500 м на р. Марица) и дигите 

(2х4000 м на р. Марица и около 6000 

м. по р. Голяма река) в зоната на гр. 

Свиленград. 

висок 

542 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R004 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Левченска в 

зоната на с. Генералово от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци, 

участък с дължина 4000 м и площ 40 

дка 

много 

висок 

543 Марица BG3_APSFR с. Свиленград Хасково BG3MA100R003 Почистване на речни Основно и ежегодно почистване на много 
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_MA_01 Генералово участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

коритото и бреговете на р. Ченгене 

дере с начало землището на с. 

Чернодъб от дървета, храсти, битови и 

строителни отпадъци, участък с 

дължина 5100 м и площ 51 дка 

висок 

544 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на лявата защитна дига на 

р. Марица в участъка от с. Генералово 

до границата с Турция, вкл. 

почистване от дървета, храсти и 

битови отпадъци - дължина 7200 м, 

площ 150 дка 

много 

висок 

545 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

по лявата защитна дига на р. Марица в 

участъка от с. Генералово до границата 

с Турция - общо 1500 м, надграждане 

0.5 м 

много 

висок 

546 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R004 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на лявата защитна дига на 

р. Левченска в зоната на с. Генералово 

и почистване от дървета и храсти - 

около 2500 м, площ - 15 дка 

много 

висок 

547 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R004 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

по лявата защитна дига на р. 

Левченска в зоната на с. Генералово - 

200 м, надграждане 0.5 м 

много 

висок 

548 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R001; 

BG3MA100R004 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дигите на р. Марица (7200 м) и на р. 

Левченска (2000 м) в зоната на с. 

Генералово 

висок 

549 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

с. Капитан 

Андреево 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Надграждане на диги Надграждане на лявата защитна дига 

на р. Марица с 1 м в зоната на с. 

Капитан Андреево (до границата с 

Република Турция) - дължина около 

3200 м. 

висок 

550 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Свиленград. 

среден 

551 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

нисък 
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води от засегнатите райони на 

територията на Община Свиленград, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

552 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на лявата защитна дига на 

р. Марица от вливането на р. Голяма 

река до вливането на р. Левченска 

(около 3800 м), вкл. почистване на 

дигата от дървета и храсти 

висок 

553 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово 

Свиленград Хасково BG3MA100R001 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

(общо 1000 м, надграждане 0.5 м) по 

лявата защитна дига на р. Марица от 

вливането на р. Голяма река до 

вливането на р. Левченска  

среден 

554 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

555 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 
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гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

556 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

557 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 
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Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

558 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

559 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 
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гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

560 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

561 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 
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Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

562 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

563 Марица BG3_APSFR

_MA_01 

гр. 

Симеоновг

рад; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; 

с. Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград

Симеоновгра

д; Харманли; 

Любимец; 

Свиленград 

Пловдив BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 
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; с. 

Генералово

; с. Капитан 

Андреево; 

с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

564 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Хасковска в зоната на с. 

Въгларово от дървета, храсти, блатна 

растителност, битови и строителни 

отпадъци - дължина 2200 м, площ 30 

дка. Почистване коритото на ляв 

приток на р. Хасковска, вливащ се в с. 

Въгларово - дължина 1200 м, площ 4 

дка. 

много 

висок 

565 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на габионни стени с 

височина 2.5 м по двата бряга на ляв 

приток на р. Хасковска в зоната на с. 

Въгларово - 835 м по левия бряг и 810 

м по десния 

много 

висок 

566 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на габионни стени с 

височина 2.5 м по двата бряга на р. 

Хасковска в зоната на с. Въгларово - 

1240 м по левия бряг и 1460 м по 

десния 

много 

висок 

567 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига с 

височина 1 м в комбинация с 

биологично укрепване в най-източната 

част на с. Въгларово, напречно на 

реката - 120 м. 

много 

висок 

568 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

р. Хасковска/Харманлийска и 

притоците й. 

висок 
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с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

с. Тракиец; 

гр. 

Харманли 

569 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

с. Тракиец; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Създаване/Изграждане или 

Поддържане/Оптимизиране 

на системата за наблюдение 

и прогнозиране на валежите 

и речния отток в целия 

речен басейн, вкл. 

експлоатацията на 

язовирите  

Подобряване експлоатацията на 

язовирите във водосбора на р. 

Хасковска/Харманлийска, 

предварително освобождаване на 

обеми за поемане на високи вълни, при 

наличие на данни за очаквани такива. 

много 

висок 

570 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

с. Тракиец; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Доизграждане  и 

модернизиране на мрежата 

за метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг  

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Хасковска/Харманлийска. 

много 

висок 

571 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

Периодично почистване на откосите на 

стената на яз. Сираково (10 дка), 

много 

висок 
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съществуващи язовири. подходната част към преливника (2 

дка) и долния участък от 500 м след 

стената (10 дка) от дървета и храсти. 

Поддръжка на основния изпускател и 

затворните му органи в изправно 

техническо състояние, мониторинг на 

положението на депресионната крива и 

филтрацията през, под и около 

язовирната стена на яз. Сираково 

572 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете на р. Хасковска и левия й 

приток в зоната на с. Въгларово - 6 бр.  

висок 

573 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на най-западния мост 

над р. Хасковска в зоната на с. 

Въгларово - повдигане с 1 м.  

много 

висок 

574 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Хасково. 

среден 

575 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Хасково, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

нисък 
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с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово 

576 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

с. Тракиец; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Хасковска/Харманлийска. Системата 

следва да функционира в реално време 

и да предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния 

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. 

Хасковска/Харманлийска и притоците 

й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се извърши 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 

577 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Изкупуване на частни 

терени, които са в зони с 

голям риск от наводнение 

Изкупуване на частни имоти, които 

попадат в зоната на заливане - около 

100 дка 

висок 

578 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Хасковска в зоната на 

кв. Болярово (дължина 1000 м, площ 

10 дка), в западната част на гр. 

Хасково и ляв приток в зоната на кв. 

Болярово (1200 м, площ 12 дка) от 

дървета, храсти, блатна растителност, 

битови и строителни отпадъци. 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Хасковска в зоната на 

гр. Хасково (дължина 9000 м, от които 

3000 м в промишлена зона, и около 

1000м в неурбанизирана зона между 

два индустриални участъка, площ 

общо 10 дка), растителност, битови и 

строителни отпадъци. 

много 

висок 

579 Марица BG3_APSFR гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Ежегодно обследване на Ежегодно обследване на техническото висок 
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_МА_02 техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (16 бр.), пасарелките, 

покритите участъци от корекцията на 

р. Хасковска и корекцията (2х3700 м, 

общо по двата бряга) 

580 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на корекцията на р. 

Хасковска в зоната на гр. Хасково - 

2х3700 м (вкл. възстановяване на 

нарушена облицовка (400 м)) 

много 

висок 

581 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. парапет 

по двата бряга на р. Хасковска в зоната 

на гр. Хасково, над съществуващите 

подпорни стени - 2х2500 м с височина 

1 м и 2х1200 м с височина 1.5 м. 

Изграждане на нови подпорни стени в 

източната част на гр. Хасково 

(промишлена зона) по продължение на 

съществуващата корекция - височина 

на стените 3.5м и дължина 2х1050 м. 

среден 

582 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция моста над р. Хасковска 

в зоната на ул. "Драново" и ул. 

"Ихтиман" - разширяване, чрез 

разрушаване на устоите и изграждане 

на нова връхна конструкция с отвор 

равен на отвора на корекцията - 15 м.  

много 

висок 

583 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни мрежи в 

добро състояние 

Поддръжка на 80 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Хасково в добро състояние - 

периодични инспекции и почистване 

на шахти, колектори, решетки и др. 

много 

висок 

584 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни мрежи 

Рехабилитация на 20 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Хасково. 

среден 

585 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. Хасково Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изграждането на 

временни прегради за локална защита 

на сградите в засегнатите райони. 

Общата дължина на преградите 

възлиза на 140 м,, а височината до 1 м) 

среден 

586 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Стамболий

ски 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Балаклидере - дължина 

1500 м, площ - 30 дка и ляв приток - 

много 

висок 
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на висока вълна  дължина 800 м и площ 10 дка, в зоната 

на с. Стамболийски от дървета, храсти, 

битови и строителни отпадъци и др. 

587 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Стамболий

ски 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на габионна стена с 

височина 2 м по левия бряг на р. 

Балаклидере в зоната на 

с.Стамболийски - дължина 240 м. 

много 

висок 

588 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Динево Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Харманлийска - 

дължина 1500 м, площ - 15 дка, в 

зоната на с. Динево от дървета, храсти 

и блатна растителност. 

много 

висок 

589 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Динево Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига с 

височина 2 м в комбинация с 

биологично укрепване по двата бряга 

на р. Харманлийска, в зоната на с. 

Динево - 600 м по левия бряг и 1500 м 

по десния. Обща площ на 

биологичното укрепване - 13 дка. 

висок 

590 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Динево Хасково Хасково BG3MA100R011 Надграждане на диги Надграждане на съществуващата дига 

по левия бряг на р. Харманлийска 

надолу по течението от моста при с. 

Динево с 1 м - дължина 1000 м. 

много 

висок 

591 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Динево Хасково Хасково BG3MA100R011 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на моста над р. 

Харманлийска в зоната на с. Динево - 

повдигане с 1 м. 

много 

висок 

592 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Стойково; 

с. Родопи 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Харманлийска в зоната 

на моста между с. Стойково и с. 

Родопи - 500 м преди и 500 м след 

моста, площ 40 дка, от дървета, храсти, 

блатна растителност и др.  

много 

висок 

593 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Стойково Хасково Хасково BG3MA100R011 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дигите в зоната на с. 

Стойково - ежегодно почистване на 

дигата и прилежащите й зони от 

дървета и храсти в участък с дължина 

4650 м.  

много 

висок 

594 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Стойково Хасково Хасково BG3MA100R011 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

с височина 0.5 м - 500 м 

висок 

595 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Стойково Хасково Хасково BG3MA100R011 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

Премахване на стария мост на р. 

Харманлийска, на пътя между с. 

много 

висок 
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които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Стойково и с. Любеново и 

доизграждане на новото съоръжение. 

596 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Стойково Хасково Хасково BG3MA100R011 Надграждане на диги Надграждане на съществуващата дига 

с 1 м по левия бряг на р. Харманлийска 

от началото й (в зоната на с. Стойково) 

до моста за с. Родопи) - дължина 4650 

м. 

висок 

597 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Стойково Хасково Хасково BG3MA100R011 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста и дигата р. Харманлийска (4650 

м) в зоната на с. Стойково. 

висок 

598 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Родопи Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Харманлийска в зоната 

на моста с. Родопи - 500 м преди и 500 

м след моста, площ 40 дка, от дървета, 

храсти, блатна растителност и др.  

много 

висок 

599 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Родопи Хасково Хасково BG3MA100R011 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Подмяна на стоманения парапет на 

мост над р. Харманлийска за с. Родопи 

с масивен стоманобетонен парапет с 

височина 1 м, 2х60 м. 

много 

висок 

600 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Брягово Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Харманлийска в зоната 

на моста за с. Брягово - 500 м преди и 

500 м след моста, площ 40 дка, от 

дървета, храсти, блатна растителност и 

др.  

много 

висок 

601 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Брягово Хасково Хасково BG3MA100R011 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Повдигане на моста над р. 

Харманлийска на пътя за с. Брягово с 1 

м. 

много 

висок 

602 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Брягово Хасково Хасково BG3MA100R011 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на скъсани и слегнали 

участъци от диги и на р. Харманлийска 

в зоната на с. Брягово - около 200 м. 

много 

висок 

603 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Брягово Хасково Хасково BG3MA100R011 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста и дигите на р. Харманлийска 

(около 3550 м по двата бряга на 

реката) в зоната на с. Брягово. 

висок 

604 Марица BG3_APSFR с. Брягово Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно- Изграждане на земнонасипна дига с много 
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_МА_02 насипна дига и комбинация височина 1.5 м в комбинация с 

биологично укрепване за локална 

защита на засегнат трафопост - 

дължина 25м. Обща площ на 

биологичното укрепване - 0.5 дка. 

висок 

605 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Брягово Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига с 

височина 1.5 м в комбинация с 

биологично укрепване за локална 

защита на засегната помпена станция - 

дължина 30м. Обща площ на 

биологичното укрепване - 0.5 дка. 

висок 

606 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р.Узунджовска в зоната на 

с. Узунджово (дължина 3000 м, площ 

30 дка) от дървета, храсти, блатна 

растителност, битови и строителни 

отпадъци . 

много 

висок 

607 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига с 

височина 1.5 м в комбинация с 

биологично укрепване по двата бряга 

на р. Узунджовска, в зоната на с. 

Узунджово - 2230 м по левия бряг и 

820 м по десния. Обща площ на 

биологичното укрепване - 38 дка. 

висок 

608 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Повдигане на моста над р. 

Узунджовска на Републикански път 

IV-8007 с 1 м, с. Узунджово. 

много 

висок 

609 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете и пасарелките (общо 5 бр.) 

на р. Узунджовска в зоната на с. 

Узунджово. 

висок 

610 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига с 

височина 1.5 м в комбинация с 

биологично укрепване за локална 

защита на трафопостове в зоната на с. 

Узунджово - обща дължина 60 м, площ 

на биологичното укрепване - 0.5 дка. 

висок 

611 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на габионна стена по 

десния бряг на р. Гьолдере, в зоната на 

засегнатите смесени жилищни райони 

много 

висок 
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в с. Узунджово - височина 1.5 м, 

дължина 600 м. 

612 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Харманлийска в зоната 

на гр. Харманли (дължина 4500 м, 

площ 250 дка) от дървета, храсти, 

блатна растителност, битови и 

строителни отпадъци . 

много 

висок 

613 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дигите на р. 

Харманлийска в зоната на гр. 

Харманли - 2500 м по левия бряг и 

4000 м по десния 

много 

висок 

614 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

с височина 0.5 м - 500 м 

висок 

615 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига с 

височина 1 м в комбинация с 

биологично укрепване по левия бряг 

на р. Харманлийска, в участъка над 

моста на Европейски път Е80 в гр. 

Харманли - обща дължина 1350 м, 

площ на биологичното укрепване - 20 

дка. 

много 

висок 

616 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни мрежи в 

добро състояние 

Поддръжка на 40 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Харманли в добро състояние - 

периодични инспекции и почистване 

на шахти, колектори, решетки и др. 

много 

висок 

617 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни мрежи 

Рехабилитация на 10 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Харманли. 

висок 

618 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Актуализиране на нормите 

за оразмеряване на 

канализационни мрежи 

Ревизия на оразмерителните методики 

относно канализационните системи. 

висок 

619 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (3 бр.) и дигите (2500 м по 

левия бряг и 4000 м по десния) на р. 

Харманлийска в зоната на гр. 

Харманли. 

висок 

620 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

среден 
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местно) от единната 

спасителна система 

територията на Община Харманли. 

621 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Харманли, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

среден 

622 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Тракиец Хасково Хасково BG3MA100R011 Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области. 

Регулиране нивата на язовирите и 

предвиждане на свободни обеми за 

ретензиране на очаквани високи вълни. 

много 

висок 

623 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. 

Въгларово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

подпорна стена по контура на 

засегнатите стопански обекти - 

дължина 500 м, височина - 2 м 

висок 

624 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

персонал и ценна техника от 

засегнатите райони на територията на 

Община Хасково. 

среден 

625 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

Хасково Хасково BG3MA100R011 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Хасково, с цел 

възстановяване нормалните условия. 

нисък 
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с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово 

626 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Родопи Хасково Хасково BG3MA100R011 Надграждане на диги Надграждане на съществуващата дига 

с 1.5 м по десния бряг на р. 

Харманлийска в зоната на с. Родопи - 

дължина 740 м 

висок 

627 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

с. Родопи Хасково Хасково BG3MA100R011 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига и 

биологично укрепване по левия бряг 

на десен приток на р. Харманлийска, 

заустващ след с. Родопи - дължина 200 

м, височина 2 м 

висок 

628 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

персонал и ценна техника от 

засегнатите райони на територията на 

Община Харманли. 

среден 

629 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Харманли 

Харманли Хасково BG3MA100R011 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Харманли, с 

цел възстановяване нормалните 

условия. 

среден 

630 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 
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гр. 

Харманли 

631 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

632 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

633 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 
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с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

634 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

635 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

636 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

висок 
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Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

на водните тела на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

637 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

638 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 
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Харманли 

639 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

640 Марица BG3_APSFR

_МА_02 

гр. 

Хасково; с. 

Въгларово; 

с. 

Стамболий

ски; с. 

Подкрепа; 

с. 

Стойково; 

с. Динево; 

с. Родопи; 

с. Брягово; 

с. 

Узунджово; 

гр. 

Харманли 

Хасково; 

Харманли 

Хасково BG3MA100R011 Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

641 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Временно заливане на 

селскостопански и други 

необработваеми площи над гр. Раднево 

с цел редуциране пика на високата 

вълна в р. Блатница.  

среден 

642 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

много 

висок 
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дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Сазлийка. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във  

водосбора и водните нива в язовирите 

в рамките на РЗПРН. Въз основа на 

съответния-хидроложко-хидравличен 

модел следва да се предвидят 

максималните очаквани водни нива в 

р. Сазлийка и притоците й в рамките 

на РЗПРН и при необходимост да се 

предвиди своевременна евакуация на 

хора и техника, изграждане на 

прегради от пясък в най-застршените 

зони и др. 

643 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Блатница и наличните 

защитни диги от дървета и храсти с 

цел увеличаване на общата 

хидравлична проводимост в зоната на 

гр. Раднево. Дължината на у-ка, 

подлежащ на почистване е 4700 м, 

3900 от които нагоре по течението от 

вливането на р. Кумурджа (Суха река) 

и 800 нагоре по течението от 

вливането на ляв приток в най-южната 

част на града. Площта подлежаща на 

периодично почистване е 

приблизително 90 дка. 

много 

висок 

644 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Създаване/Изграждане или 

Поддържане/Оптимизиране 

на системата за наблюдение 

и прогнозиране на валежите 

и речния отток в целия 

речен басейн, вкл. 

експлоатацията на 

язовирите  

Изграждане на система за наблюдение 

в реално време и за прогнозиране на 

валежите във водосбора на р. Сазлийка 

и колебанието на водните нива в 

язовирите в рамките на РЗПРН.  

много 

висок 

645 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Периодично почистване на откосите на 

стената (40 дка), подходната част (5 

дка) към преливника и долния участък 

(500 м след енергогасителя - 7 дка) от 

дървета и храсти, поддържане на 

облицовката на преливното 

много 

висок 
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съоръжение в добро състояние. 

Поддръжка на основния изпускател и 

затворните му органи в изправно 

техническо състояние, мониторинг на 

положението на депресионната крива и 

филтрацията през, под и около 

язовирната стена на яз. Раднево (15 000 

лв годишно). 

646 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Блатница нагоре по 

течението от моста на Републикански 

път II-57 - дължина 600 м и средна 

височина 1 м. 

много 

висок 

647 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Блатница м-ду моста в 

централната част на гр. Раднево и 

моста на Републикански път II-57 - 

дължина 900 м и средна височина 1 м. 

много 

висок 

648 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

дигите (1400 м по левия бряг и 2900 м 

десен бряг), мостовете на р. Блатница 

(5 бр.) и пасарелките (1 бр.) и диги на 

р. Сазлийка (1200 по левия бряг и 3200 

м по десния) и пасарелка 1 бр. на р. 

Сазлийка в гр. Раднево 

висок 

649 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите  райони в 

общ. Раднево 

среден 

650 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатит райони в общ. 

Раднево с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

среден 

651 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Надграждане на диги Надграждане на защитната дига по 

десния бряг на р. Блатница в у-ка м-ду 

моста в централната част на гр. 

Раднево и моста на Републикански път 

II-57 - дължина 860 м и средна 

висок 
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височина 1 м 

652 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото и заливните тераси на р. 

Кумурджа от блатна растителност, 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата й хидравлична проводимост в 

зоната на гр. Раднево. Дължината на у-

ка, подлежащ на почистване е 2000 м, 

а площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 40 дка. 

много 

висок 

653 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Кумурджа в у-ка м-

ду моста в централната част на гр. 

Раднево и моста на Републикански път 

II-57 - дължина 220 м и средна 

височина 1 м 

много 

висок 

654 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на моста на ул. "Л. 

Димитова" на р. Кумурджа с цел 

увеличаване хидравличната 

проводимост на съоръжението. 

много 

висок 

655 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R030 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Кумурджа надолу по 

течението от моста на ул. "Л. 

Димитова", до вливането събирането й 

с р. Блатница. Дължината на дигата е 

1100 м, а височината й - 1 м 

много 

висок 

656 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R030 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

корекцията (200 м габиони, матраци и 

бетоново малко кюне) и мостовете на 

р. Кумурджа (5 бр.) в гр. Раднево 

висок 

657 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R030 

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото и заливните тераси на р. 

Сазлийка от блатна растителност, 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата й хидравлична проводимост в 

зоната на гр. Раднево. Дължината на у-

ка, подлежащ на почистване е 3 800 м, 

а площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 19 дка. 

много 

висок 

658 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на лява защитна дига 

на р. Сазлийка м-ду ПСОВ Раднево и 

висок 
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моста над реката в най-южната част на 

гр. Раднево - 1560 м (прибл. височина - 

2,5 м). 

659 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изграждането на 

временни прегради за локална защита 

на застрашените обекти. Общата 

дължина на преградите възлиза на 170 

м, а височината до 1 м. 

среден 

660 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

р. Стара река и притоците й. 

висок 

661 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото и заливните тераси на р. 

Сазлийка от блатна растителност, 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата й хидравлична проводимост, в 

зоната на с. Бели бряг. Дължината на 

у-ка, подлежащ на почистване е 1100 

м, а площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 50 дка. 

много 

висок 

662 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

дигите (2х1200 м) по р. Сазлийка, в 

зоната на с. Бели бряг 

висок 

663 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Сазлийка в зоната 

на с. Бели бряг нагоре по течението 

съществуващата дига - дължина 800 м 

и средна височина 1.5 м. Площ на 

укрепването 5 дка. 

среден 

664 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слягания по лява 

защитна дига на р. Сазлийка в зоната 

на с. Бели бряг, в участък с дължина 

290 м  (прибл. височина - 2,5 м) нагоре 

по течението от от моста на пътя за с. 

Расиманово. 

много 

висок 

665 Марица BG3_APSFR с. Бели Раднево Стара BG3MA200R029 Контролирано временно Временно заливане на висок 
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_MA_03 брег Загора наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

селскостопански и други 

необработваеми площи зад дигите на 

р. Сазлийка м-ду с. Бели бряг и гр. 

Раднево, чрез прекъсване на дигите - 

приблизително 650 дка зад дясната и 

700 дка зад лявата. 

666 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на незаконни и 

неизползваеми полуразрушени 

постройки, разположени в заливните 

тераси - 0.2 дка. 

много 

висок 

667 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р.Батканлийска от 

дървета, храсти и блатна растителност 

с цел увеличаване на общата 

хидравлична проводимост в зоната на 

с. Константиновец. Дължината на у-ка, 

подлежащ на почистване е 1600 м, а 

площта - 30 дка. 

много 

висок 

668 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Периодично почистване на откосите на 

стената на яз. Константиновец (30 дка), 

подходната част (2 дка) към 

преливника и долния участък (500 м 

след енергогасителя - 2 дка) от дървета 

и храсти, поддържане на облицовката 

на преливното съоръжение в добро 

състояние. Поддръжка на основния 

изпускател и затворните му органи в 

изправно техническо състояние, 

мониторинг на положението на 

депресионната крива и филтрацията 

през, под и около язовирната стена на 

яз. Константиновец (15 000 лв 

годишно). 

много 

висок 

669 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Временно заливане на 

селскостопански и други 

необработваеми площи по левия бряг 

на р. Сазлийка м-ду с. Бели бряг и с. 

Любеново, с цел редуциране пика на 

високата вълна в реката. Площта, 

която може да се използва за ретензия 

висок 
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е оценена на 1000 дка, от които около 

800 обработваеми. 

670 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

дигите (400 м по левия бряг и 3400 м 

по десния) и мостовете на р. Сазлийка 

(2 бр.) в зона на с. Любеново. 

висок 

671 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Ежегодно почистване коритото на 

р.Сазлийка от дървета и храсти, с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост на реката в зоната на с. 

Любеново. Дължината на у-ка, 

подлежащ на почистване е 2600 м, а 

площта - 100 дка. 

много 

висок 

672 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Сазлийка в зоната 

на с.Любеново нагоре по течението 

съществуващата дига - дължина 370 м 

и средна височина 1.5 м. Площ на 

укрепването 2 дка. 

висок 

673 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Бели 

брег 

Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028 Надграждане на диги Надграждане на защитната дига по 

левия бряг на р. Сазилйка - дължина 

1250 м и средна височина 1 м 

висок 

674 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Премахване или реконструкция на 

мост на черен път над р. Сазлийка в 

централната част на с. Любеново.  

много 

висок 

675 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Преустройство или 

изграждане на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 50 м и оборудване за помпажно 

водочерпене (изпомпване от площ 20 

дка).  

висок 

676 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

дигите (около 2400 м по левия бряг и 

3000 м по десния) и мостовете на р. 

Сазлийка (3 бр.) в зона на с. Гълъбово. 

висок 

677 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Ежегодно почистване коритото на 

р.Сазлийка от дървета и храсти, с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост на реката в зоната на гр. 

Гълъбово. Дължината на у-ка, 

много 

висок 
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подлежащ на почистване е 4700 м, а 

площта - 150 дка. 

678 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на корекция по двата 

бряга на р. Сазлийка в зоната на гр. 

Гълъбово - 5 800 000 лв с ДДС по 

прект на общината 

среден 

679 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите обекти в 

Община Гълъбово. 

среден 

680 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите обекти в Община 

Гълъбово, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

нисък 

681 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Пясъчево Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

за локална защита на кладенец в лявата 

тераса на р. Сазлийка, гр. Гълъбово - 

дължина 40 м и височина 2 м. Площ на 

укрепването 0.15 дка. 

висок 

682 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Навъсен Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Сазлийка в участъка м-

ду с. Пясъчево, Навъсен и Калугерово - 

дължина около 3500 м и площ за 

почистване - 100 дка. 

много 

висок 

683 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Навъсен Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

дясната защитна дига на р. Сазлийка в 

зоната на с. Пясъчево - приблизително 

1600 м.  

висок 

684 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Навъсен Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Надграждане на диги Надграждане на защитната дига и пътя 

за достъп до помпената станция, 

разположена в дясната заливна тераса 

на р. Сазлийка при с. Пясъчево - 

дължина 200 м и средна височина 1 м. 

много 

висок 

685 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Навъсен Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

лявата защитна дига на р. Сазлийка в 

зоната над с. Навъсен - приблизително 

висок 
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опасните водни обекти 1500 м и моста на пътя м-ду с. Навъсен 

и с. Калугерово.  

686 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Навъсен Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Сазлийка при с. 

Навъсен, в зоната на засегнатите 

смесени жилищни райони - дължина 

400 м и височина 1.5 м. Площ на 

укрепването 2.5 дка. 

висок 

687 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Мусачево 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R016 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите обекти в 

Община Симеоновград. 

среден 

688 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Мусачево 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R016 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите обекти в Община 

Симеоновград, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

среден 

689 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Мусачево 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R016 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

за локална защита на кладенец в лявата 

тераса на р. Сазлийка, при с. Навъсен - 

дължина 60 м и височина 1.5 м. Площ 

на укрепването 0.35 дка. 

висок 

690 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Мусачево 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R016 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Периодично почистване на откосите на 

стената на яз. Мусачево (10 дка), 

подходната част към преливника (1 

дка) и долния участък (500 м след 

енергогасителя - 13 дка) от дървета и 

храсти, поддържане на облицовката на 

преливното съоръжение в добро 

състояние. Поддръжка на основния 

изпускател и затворните му органи в 

изправно техническо състояние, 

мониторинг на положението на 

депресионната крива и филтрацията 

през, под и около язовирната стена на 

яз. Мусачево (15 000 лв годишно). 

много 

висок 

691 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Мусачево 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R016 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

Ежегодно почистване коритото на 

р.Мусачка от дървета, храсти и блатна 

много 

висок 
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границите на урбанизирана 

територия 

растителност, с цел увеличаване на 

общата хидравлична проводимост на 

реката в зоната на с. Мусачево. 

Дължината на у-ка, подлежащ на 

почистване е 2000 м, а площта - 30 дка. 

692 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Мусачево 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R016 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

мостовете (4 бр.) над р. Мусачка при с. 

Мусачево.  

висок 

693 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Калугерово 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R016 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на корекция по двата 

бряга на р. Мусачка в зоната на с. 

Мусачево - 900 м по левия бряг и 700 м 

по десния, височина 2.5 м. 

среден 

694 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Калугерово 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R016 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Мусачка в зоната на с. 

Калугерово - дължина около 2300 м и 

площ за почистване - 25 дка. 

много 

висок 

695 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Мъдрец Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R018 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

дясната защитна дига на р. Сазлийка 

при с. Калугерово (1000 м), защитната 

дига на р. Мусачка в зоната на с. 

Калугерово - приблизително 700 м и 

мостовете (2 бр.) при с. Калугерово.  

висок 

696 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Мъдрец Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R018 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Мусачка при с. 

Калугерово, нагоре по течението от 

железопътния мост - дължина 1200 м и 

височина 1.5 м. Площ на укрепването 7 

дка. 

висок 

697 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Мъдрец Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R018 Надграждане на диги Надграждане на защитната дига по 

левия бряг на р. Мусачка от ж.п. Моста 

до вливането й в р. Сазлийка - 

дължина 700 м и средна височина 1 м. 

много 

висок 

698 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Мъдрец Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Ежегодно почистване коритото на 

р.Соколица от дървета, храсти, битови 

и строителни отпадъци, с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост на реката в зоната на с. 

Мъдрец. Дължината на у-ка, подлежащ 

на почистване е 2300 м, а площта - 25 

много 

висок 
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дка. 

699 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Мъдрец Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области. 

Регулиране на нивата в яз. Йовина река 

и своевременно освобождаване на 

обеми за ретензиране на очаквани 

високи води. 

много 

висок 

700 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Мъдрец Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Периодично почистване на откосите на 

стената на яз. Йовина река (20 дка), 

подходната част към преливника (10 

дка) и долния участък (500 м след 

енергогасителя - 7 дка) от дървета и 

храсти, поддържане на облицовката на 

преливното съоръжение в добро 

състояние. Поддръжка на основния 

изпускател и затворните му органи в 

изправно техническо състояние, 

мониторинг на положението на 

депресионната крива и филтрацията 

през, под и около язовирната стена на 

яз. Йовина река (15 000 лв годишно). 

много 

висок 

701 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Искрица Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R018 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р.Гюргеченскаот дървета, 

храсти, блатна растителност, битови и 

строителни отпадъци, с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост на реката в зоната на с. 

Мъдрец. Дължината на у-ка, подлежащ 

на почистване е 1400 м, а площта - 8 

дка. 

много 

висок 

702 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Искрица Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R018 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

мостовете (5 бр.) над р. Гюргеченска 

при с. Мъдрец.  

висок 

703 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Медникаро

во 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R017 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р.Соколица от дървета, 

храсти, блатна растителност, битови и 

строителни отпадъци, с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

много 

висок 
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проводимост на реката в зоната на с. 

Искрица. Дължината на у-ка, 

подлежащ на почистване е 2000 м, а 

площта - 30 дка. 

Ежегодно почистване на ляв приток на 

р. Соколица, вливащ се в централната 

част на с. Искрица от дървета, храсти и 

блатна растителност - дължина 450 м и 

площ 3 дка. 

704 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Обручище 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R017 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

мостовете (4 бр.) над р. Соколица при 

с. Медникарово.  

висок 

705 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Обручище 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R017 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р.Соколица от дървета, 

храсти, блатна растителност, битови и 

строителни отпадъци, с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост на реката в зоната на с. 

Обручище. Дължината на у-ка, 

подлежащ на почистване е 4000 м, а 

площта - 150 дка. 

много 

висок 

706 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Обручище 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R017 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

мостовете (4 бр.) над р. Соколица при 

и след с. Обручище и водохващането 

на яз. Овчарица (затворни органи, 

задвижки и др.).  

висок 

707 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Обручище 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R017 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

двата бряга на р. Соколица в зоната на 

водохващането за яз. Овчарица в с. 

Обручище - 110 м по левия бряг и 200 

м по десния,височина 1 м.  

много 

висок 

708 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Обручище 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R017 Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области. 

Регулиране на нивата в яз. Овчарица и 

недопускане на заливане на околните 

терени. 

много 

висок 
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709 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Соколица, с. 

Обручище, в зоната след моста над 

реката, разположен над вливането на р. 

Кумлия - дължина 100 м, височина 1 м 

много 

висок 

710 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Надграждане на диги Надграждане на защитната дига по 

левия бряг на р. Соколица от 

водохващането за яз. Овчарица до ж.п. 

Моста, пресичащ реката в източната 

част след село Обручище, в участък с 

дължина 1100 м и средна височина на 

надграждането - 1 м. 

висок 

711 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

персонал и техника от засегнатите 

обекти в Община Раднево. 

среден 

712 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R029 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите обекти в Община 

Раднево, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

много 

нисък 

713 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. Раднево Раднево Стара 

Загора 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R030 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Кумурджа надолу по 

течението от моста на ул. "Л. 

Димитова",дължина 600 м, а 

височината й - 1.5 м. Площта за 

укрепване възлиза на 3.5 дка. 

висок 

714 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр. 

Гълъбово 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R014 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Батканлийска 

успоредно на пътя м-ду с. 

Константиновец и с. Любеново - 

дължина 1500 м, а височина - 1.5 м.  

висок 

715 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. Навъсен Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване за 

локална защита на засегнатите 

индустриални обекти  при с. Любеново 

- дължина 500 м, а височина - 2 м. 

Площта за укрепване възлиза на 4 дка. 

висок 

716 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Калугерово 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Координация и 

сътрудничество между 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

среден 
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всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

вълна се предвижда евакуация на 

персонал и техника от засегнатите 

обекти в Община Гълъбово. 

717 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Калугерово 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA200R014 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите обекти в Община 

Гълъбово, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

много 

нисък 

718 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

с. 

Медникаро

во 

Гълъбово Стара 

Загора 

BG3MA200R017 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Соколица, успоредно 

на пътя м-ду с. Медникарово и с. 

Обручище - дължина 2200 м, височина 

1.5 м. Площ на укрепването 14 дка. 

висок 

719 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Мониторинг, поддържане в 

техническа изправност и 

подсигуряване срещу 

наводнения и подобряване 

стопанисването на 

хвостохранилища, 

шламоотвали, сгуроотвали  

и други подобни 

съоръжения.  

Необходим е постоянен контрол върху 

дейността на ТЕЦ-овете Марица Изток 

1, 2 и 3, с цел недопускане на 

замърсяване във водосбора на р. 

Сазлийка. По експертна оценка може 

да се предвиди заплащане от 10 000 лв 

годишно на обект или общо 30 000 лв. 

висок 
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720 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Почистване и рекултивация 

на замърсени терени от 

минна дейност 

По експертна оценка може да се 

определят около 1 500 000 за 

рекултивация на замърсени терени. 

среден 

721 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 180 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

722 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

723 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Хасково, 

Стара 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

висок 
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рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

Раднево Загора BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

724 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 
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Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

725 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

726 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 
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Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

изключение на акация и 

топола 

727 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 
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с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

728 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

729 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 
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Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

BG3MA200R030 

730 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 
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Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

731 Марица BG3_APSFR

_MA_03 

гр, 

Симеоновг

рад, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, 

с. 

Знаменосец

, с. 

Искрица, с. 

Калугерово

, с. 

Любеново, 

с. 

Медникаро

во, с. 

Мусачево, 

с. Мъдрец, 

с. Навъсен, 

с. 

Обручище, 

с. 

Пясъчево, 

гр. 

Раднево, с. 

Рисиманов

о, гр. Троян 

Симеоновгра

д, Гълъбово, 

Раднево 

Хасково, 

Стара 

Загора 

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

732 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

реките 

Създаване на ретензионни обеми чрез 

изграждане на полдери малки басейни 

във високите части на притоците на р. 

Марица - 5000 дка. 

висок 
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Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

733 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Констролирано временно наводняване 

на селскостопански площи и 

необработваеми площи извън 

границите на РЗПРН на р. Марица и 

притоците й - заливане на 10 000 дка. 

висок 

734 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

висок 
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во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Симеоновгра

д 

състояние на 

селскостопанските площи  

р. Марица и притоците й. 

735 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Марица. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Марица и 

притоците й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 
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Симеоновг

рад  

736 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Марица. 

много 

висок 

737 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Създаване на условия за забавяне на 

повърхностния отток посредством 

залесяване на голи площи, основно във 

високите части на водосбора на р. 

Марица, включително всички нейни 

притоци в зоната на РЗПРН, както и 

нагоре по течението - 25 000 дка. 

висок 
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с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

738 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039; 

BG3MA300R056 

Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига и 

прилежащите площи по р. Марица 

(8000 м) надолу по течението от 

вливането на р. Мечка и около 1000 м 

по десния бряг на р. Мечка. (вкл. 

почистване) 

висок 

739 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на дясна защитна дига и прилежащите 

площи по р. Марица надолу по 

течението от вливането на р. Мечка - 

5500 м, надграждане с 0.5 м. 

висок 

740 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване за 

локална защита на помпена станция в 

зоната на вливане на р. Мечка в р. 

Марица - дължина приблизително 265 

м, височина 2м. Площ на укрепването -

1.3 дка. 

много 

висок 

741 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039; 

BG3MA300R056 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясната дига на р. Марица (8000 м) и 

дясната дига на р. Мечка (1000 м) в 

зоната на вливане на р. Мечка. 

висок 

742 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на ляв приток на р. Марица и 

канал в зоната на с. Добри дол - 1700 м 

и площ 10 дка. 

много 

висок 

743 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на габионни стени по 

двата бряга на ляв приток на р. Марица 

в зоната на с. Добри дол - дължина 

2х700м, височина 1.5 м. 

много 

висок 

744 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на лява защитна дига и 

прилежащите площи на р. Марица 

(1300 м) и на канала (500) в от 

западната страна на с. Добри дол. (вкл. 

почистване) 

много 

висок 
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745 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на лява защитна дига и прилежащите 

площи на р. Марица и на канала от 

западната страна на с. Добри дол- 

Надграждане на слегнали участъци от 

дигите с 0.5 м, дължина 5500 м. 

висок 

746 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Повдигане на моста над речен канал от 

западната страна на с. Добри дол с 1 м 

много 

висок 

747 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

лявата дига на р. Марица (1000 м) и 

дигата на канала при с. Добри дол (500 

м) и на мостовете и водостоците (общо 

4 бр.) по притоците. 

висок 

748 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039; 

BG3MA300R048 

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване на коритото 

на р. Каваджик дере (3000 м, площ - 30 

дка) и р. Каялийска (1000 м, площ - 6 

дка) в зоната на с. Скобелево. 

много 

висок 

749 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039; 

BG3MA300R048 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете и дигите на р. Каваджик 

дере (3000 м) и р. Каялийска (1000 м) в 

зоната на с. Скобелево - общо 3 бр. 

висок 

750 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039; 

BG3MA300R048 

Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дигите на р. Каваджик 

дере (3000 м) и р. Каялийска (1000 м) в 

зоната на с. Скобелево (вкл. 

почистване)  

много 

висок 

751 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039; 

BG3MA300R048 

Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на дигите на р. Каваджик дере и р. 

Каялийска в зоната на с. Скобелево - 

400 м, надграждане с 0.5 м. 

много 

висок 

752 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево, 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на защитните диги на р. 

Марица и прилежащите й площи в 

зоната м-ду с. Скобелево, с. Сталево и 

и Златна ливада (8000 м по левия бряг 

и 2000 м по десния - вкл. почистване) 

висок 

753 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево, 

с. Сталево; 

с. Златна 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на защитните диги на р. Марица и 

прилежащите й площи в зоната м-ду с. 

Скобелево, с. Сталево и и Златна 

много 

висок 
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ливада ливада- 1000 м, надграждане 0.5 м. 

754 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево, 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние 

защитните диги на р. Марица и 

прилежащите й площи в зоната м-ду с. 

Скобелево, с. Сталево и и Златна 

ливада (8000 м по левия бряг и 2000 м 

по десния). 

висок 

755 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Великан; 

с. 

Ябълково; 

с. Крум 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дясната защитна дига на 

р. Марица и прилежащите й площи в 

зоната м-ду с. Великан, Ябълково и 

Крум (8000 м) (вкл. почистване) 

висок 

756 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Великан; 

с. 

Ябълково; 

с. Крум 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на дясната защитна 

дига на р. Марица и прилежащите й 

площи в зоната м-ду с. Великан, 

Ябълково и Крум - надграждане на 

слегнали участъци с 0.5 м - 6000 м (до 

гр. Димитровград). 

висок 

757 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Великан; 

с. 

Ябълково; 

с. Крум 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясната защитна дига на р. Марица и 

прилежащите й терени м-ду с. 

Великан, Ябълково и Крум (8000 м) и 

жп моста. 

висок 

758 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Димитровг

рад 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Марица в зоната на 

мостовете (по 500 м преди и 500 м след 

съоръжение) и притоците й в зоната на 

гр. Димитровград от дървета, храсти, 

битови и строителни отпадъци - 1000 

дка. 

висок 

759 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Димитровг

рад 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на защитните диги на р. 

Марица (10 500 м по левия бряг и 7600 

м по десния) и прилежащите й площи в 

зоната на гр. Димитровград (вкл. 

почистване) 

висок 

760 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Димитровг

рад 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на защитните диги на 

р. Марица и прилежащите й площи в 

зоната на гр. Димитровград - 

надграждане на слегнали участъци с 

0.5 м - 5000 м. 

висок 

761 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Димитровг

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

висок 
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рад експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

мостовете (4 бр.), дигите на р. Марица 

(18 100 м) и прилежащите им площи. 

762 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Димитровг

рад 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни мрежи 

Рехабилитация на 15 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Димитровград. 

среден 

763 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Брод; с. 

Златополе; 

с. Райново 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на лявата защитна дига на 

р. Марица (7500 м) и прилежащите й 

площи в зоната на с. Брод, с. Златополе 

и с. Райново (вкл. почистване) 

висок 

764 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Брод; с. 

Златополе; 

с. Райново 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на лявата защитна 

дига на р. Марица и прилежащите й 

площи в зоната на с. Брод, с. Златополе 

и с. Райново - надграждане на слегнали 

участъци с 0.5 м - 2000 м. 

висок 

765 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Брод; с. 

Златополе; 

с. Райново 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

лявата защитна дига на р. Марица 

(7500 м) в зоната на с. Брод, с. 

Златополе и с. Райново. 

висок 

766 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Брод Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

реките 

Създаване на полдери при ляв приток 

на р. Марица в зоната на с. Брод - 

заливане на 500 дка обработваеми 

площи. 

много 

висок 

767 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Нова 

надежда 

Хасково Хасково BG3MA350R039 Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области. 

Поддръжка и управление на водните 

нива и осигуряване на достатъчни 

обеми в язовира при с. Нова надежда 

за ретензиране на високи вълни, при 

наличие на прогноза за такива. 

много 

висок 

768 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Нова 

надежда 

Хасково Хасково BG3MA350R039 Изграждане на нови 

язовири 

Изграждане на нови язовири и 

управляеми полдери по десните 

притоци на р. Марица в зоната на с. 

Нова надежда. (Изграждане на 5 бр. 

Ретензионни басейни чрез изпълнение 

на стени от насипен тип, височина 5 до 

10 м и дължина 50 м и заливане на 

селскостопански площи - 

приблизително 2000 дка) 

среден 

769 Марица BG3_APSFR с. Нова Хасково Хасково BG3MA350R039 Реконструкция и Поддръжка на дясна защитна дига на много 
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_MA_04 надежда поддържане на корекциите р. Марица (2500 м) и прилежащите й 

площи в зоната на с. Нова надежда 

(вкл. почистване) 

висок 

770 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Нова 

надежда 

Хасково Хасково BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на дясна защитна дига 

на р. Марица и прилежащите й площи 

в зоната на с. Нова надежда - 

надграждане на слегнали участъци с 

0.5 м - 1200 м. 

много 

висок 

771 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Нова 

надежда 

Хасково Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясна защитна дига на р. Марица (2500 

м) в зоната на с. Нова надежда. 

висок 

772 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Нова 

надежда 

Хасково Хасково BG3MA350R039 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на висока вълна се 

предвижда евакуация на населението 

от засегнатите райони на територията 

на Община Хасково 

среден 

773 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Нова 

надежда 

Хасково Хасково BG3MA350R039 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на висока вълна се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите райони на територията на 

Община Хасково, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

среден 

774 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Райново Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Марица, в зоната на 

с. Райново - дължина приблизително 

700 м, височина 3м. Площ на 

укрепването -5.5 дка. 

висок 

775 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Марица в зоната на гр. 

Симеоновград от дървета, храсти, 

битови и строителни отпадъци - около 

6000 м и площ 300 дка. 

висок 

776 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Марица в зоната на 

гр. Симеоновград - около 10 000 м3. 

висок 

777 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Изграждане на нови 

язовири 

Изграждане на нови язовири и 

управляеми полдери по десните 

притоци на р. Марица в зоната на гр. 

Симеоновград. (Изграждане на 5 бр. 

ретензионни басейни чрез изпълнение 

среден 
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на стени от насипен тип, височина 5 до 

10 м и дължина 50 м и заливане на 

селскостопански площи - 

приблизително 1000 дка) 

778 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на масивен парапет в 

източната част на гр. Симеоновград, 

ляв бряг р. Марица - височина 1 м, 

дължина 1050 м. 

висок 

779 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по левия бряг 

на р. Марица, в източната част на гр. 

Симеоновград - дължина 

приблизително 2200 м, височина 2м. 

Площ на укрепването -13 дка. 

висок 

780 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига на 

р. Марица (3500 м) и прилежащите й 

площи в зоната на гр. Симеоновград 

(вкл. почистване) 

много 

висок 

781 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Взстановяване на дясна защитна дига 

на р. Марица и прилежащите й площи 

в зоната на гр. Симеоновград - 

надграждане на слегнали участъци с 

0.5 м - 2000 м. 

висок 

782 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

гр. 

Симеоновг

рад 

Симеоновгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясна защитна дига на р. Марица (3500 

м) в зоната на гр. Симеоновград. 

висок 

783 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Караджало

во 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване на коритото 

на р. Марица в зоната на моста на 

Републикански път III-807 - 500 м 

нагоре и 500 м надолу по течението, 

площ 200 дка. 

висок 

784 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Скобелево 

Димитровгра

д 

Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на Републикански път III-807 

над р. Марица при с. Скобелево. 

среден 

785 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево 

Първомай; 

Димитровгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Марица в зоната на 

моста на Републикански път III-807 - 

около 20 000 м3. 

висок 
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786 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Черногоров

о; с. Нова 

надежда 

Димитровгра

д; Хасково 

Хасково BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дясната защитна дига на 

р. Марица и прилежащите й площи в 

зоната м-ду с. Черногорово и с. Нова 

надежда (1500 м) (вкл. почистване) 

висок 

787 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Черногоров

о; с. Нова 

надежда 

Димитровгра

д; Хасково 

Хасково BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на дясната защитна 

дига на р. Марица и прилежащите й 

площи в зоната м-ду с. Черногорово и 

с. Нова надежда - надграждане на 

слегнали участъци с 0.5 м - 600 м. 

висок 

788 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. 

Черногоров

о; с. Нова 

надежда 

Димитровгра

д; Хасково 

Хасково BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясната защитна дига на р. Марица и 

прилежащите й площи в зоната м-ду с. 

Черногорово и с. Нова надежда (1500 

м). 

среден 

789 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

790 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 
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Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

д 

791 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 
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рад  

792 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

793 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 
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с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

794 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола. Необходимо е да не 

се допуска обезлесяване на водосбора 

на р. Тополница и яз. Тополница 

висок 

795 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 
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Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

796 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

797 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 
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Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

798 Марица BG3_APSFR

_MA_04 

с. Добри 

дол; с. 

Караджало

во; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; 

с. Златна 

ливада;  с. 

Великан; с. 

Ябълково; 

с. Крум; гр. 

Димитровг

рад; с. 

Брод; с. 

Черногоров

о; с. 

Златополе; 

с. Райново; 

с. Нова 

Надежда; с. 

Константин

ово; гр. 

Симеоновг

рад  

Първомай; 

Димитровгра

д; Хасково; 

Симеоновгра

д 

Пловдив; 

Хасково 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

799 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R117 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

Създаване на ретензионни обеми чрез 

изграждане на полдери в терасите на р. 

Марица над с. Оризари - 1000 дка 

много 

висок 
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реките обработваеми земи. 

800 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Марица. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Марица и 

притоците ѝ в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 

801 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R117 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на десния бряг на р. 

Марица в зоната на с. Оризари от 

дървета, храсти, дънери и др. - 

дължина 3000 м и площ 150 дка. 

много 

висок 

802 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R117 Регулиране нивото на 

подземните води при 

опасното им повишаване 

или понижаване 

Изпълнение на дренажи и помпажно 

водочерпене за предотвратяване на 

покачване на подпочвените води в 

засегнати участъци. 

среден 

803 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Марица. 

много 

висок 
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во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

Братя 

Даскалови 

басейн 

804 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица, от 

вливането на р. Въча до вливането 

десен приток след с. Оризари - 

дължина 3000 м, височина 2 м, площ 

на укрепването - 15 дка. 

висок 

805 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на десен приток на р. 

Марица, вливащ се източно от с. 

Оризари - дължина 700 м, височина 2 

м, площ на укрепването - 4.5 дка, вкл. 

разрушаване на изкуствен насип по 

десния бряг на р. Марица (около 6000 

м3 насипен материал) 

висок 

806 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на нова 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по лявия бряг 

на р. Марица, нагоре по течението от 

вливането на р. Потока - дължина 1200 

висок 
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м, височина 1.5 м, площ на 

укрепването - 5 дка. 

807 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R128 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Потока, в зоната 

на вливане в р. Марица - дължина 50 м, 

височина 2 м, площ на укрепването - 

0.3 дка. 

много 

висок 

808 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари Родопи Пловдив BG3MA500R117 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Периодично почистване коритото и 

терасите на р. Марица в зоната на 

моста на Републикански път II-86 - 

1000 м преди и 1000 м след 

съоръжението - 250 дка 

висок 

809 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R126 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Дермендере 

в зоната на гр. Пловдив от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

- дължина 4000 м, площ ок. 80 дка. 

много 

висок 

810 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на нова 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по десния бряг 

на р. Марица, от вливането на десен 

приток след с. Оризари до вливането 

на р. Дермендере - височина 1 м, 1500 

м над моста на Рeпубликански път II-

86 и 2000 м след него, площ на 

укрепването - 20 дка. 

висок 

811 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по лявия бряг на р. Марица, нагоре по 

течението от съществуващата масивна 

подпорна стена - дължина 2500 м, 

височина 2 м, площ на укрепването - 

15 дка. 

висок 

812 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Надграждане на диги Надграждане на дясна защитна дига на 

р. Марица в зоната над моста на 

Рeпубликански път II-86 - 1500 м, 

височина на надграждането - 1 м 

висок 

813 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R126 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

по съществуващите диги по двата 

бряга на Дермендере в зоната на гр. 

Пловдив - 3000 м, надграждане с 0.5 м. 

висок 

814 Марица BG3_APSFR гр. Пловдив Пловдив BG3MA500R117; Ежегодно обследване на Ежегодно обследване на техническото висок 
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_MA_05 Пловдив BG3MA500R126 техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Марица на Рeпубликански 

път II-86 и на р. Дермендере (8 бр.), 

пасарелките (1 бр.), дигите на р. 

Марица в зоната на гр. Пловдив при 

вливането на р. Дермендере, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции  

815 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни мрежи в 

добро състояние 

Поддръжка на 5000 м канализационна 

мрежа в западната част на гр. Пловдив. 

висок 

816 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни мрежи 

Рехабилитация на 1000 м 

канализационна мрежа в западната 

част на гр. Пловдив. 

среден 

817 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Периодично почистване коритото и 

терасите на р. Марица в зоната на гр. 

Пловдив от дървета, храсти и блатна 

растителност - дължина 10 000 м, площ 

ок. 800 дка 

висок 

818 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R118 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Периодично почистване на коритото 

на р. Пясъчник от растителност, 

битови и строителни отпадъци - 2000 

м, площ 40 дка 

много 

висок 

819 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Реконструкция/възстановяване на 

масивна подпорна стена по левия бряг 

на р. Марица, в зоната на гр. Пловдив, 

нагоре по течението от жп моста в 

западната част на града - 700 м, 

височина на стената - 1.5 м. 

много 

висок 

820 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Марица в гр. Пловдив - 4500 м по 

левия бряг и 6200 по десния, и дигата 

по десния бряг - 4000 м 

висок 

821 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на подпорни стени по 

двата бряга на р. Марица в гр. Пловдив 

с 0.5 м, общо 500 м 

висок 

822 Марица BG3_APSFR гр. Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Отстранявания на Отнемане на наносни отложения от среден 
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_MA_05 Пловдив затлачвания на речното 

корито 

коритото на р. Марица в зоната на гр. 

Пловдив - приблизително 250 000 м3. 

823 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Марица, надолу по 

течението от вливането на р. Пясъчник 

- дължина 1150 м, височина 1 м, площ 

на укрепването - 3 дка 

висок 

824 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R118 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Пясъчник с 

височина 1 м - дължина 550 м, площ на 

укрепването - 1.2 дка. 

много 

висок 

825 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117; 

BG3MA500R118 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете над р. Марица (8 бр.) и на р. 

Пясъчник, дигите (4000 м) , 

подпорните стени (10700 м), яза в 

източната част на града и праговете, с 

цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

определяне необходимостта и обхвата 

на ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

826 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни мрежи в 

добро състояние 

Поддръжка на 80 000 м 

канализационна мрежа в западната 

част на гр. Пловдив. 

висок 

827 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни мрежи 

Рехабилитация на 20 000 м 

канализационна мрежа в западната 

част на гр. Пловдив. 

среден 

828 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Периодично почистване коритото на 

мръсния канал, вливащ се в р. Марица 

източно от гр. Пловдив от дървета, 

храсти и блатна растителност - 

дължина 2500 м, площ ок. 50 дка. 

много 

висок 

829 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица, нагоре по 

течението от вливането на мръсния 

канал - дължина 1600 м, височина 1 м, 

площ на укрепването - 5 дка. 

висок 
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830 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на дигите по двата бряга на мръсния 

канал, вливащ се в р. Марица източно 

от гр. Пловдив, височина 0.5 м и 

дължина 1500 м. 

висок 

831 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи във 

водосбора на р. Марица Обхваща 50 

000 дка; предвижда се едно обучение 

със 150 участника; 

среден 

832 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Катуница Садово Пловдив BG3MA500R103 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Периодично почистване коритото на р. 

Чепеларска в зоната на с. Катуница от 

дървета, храсти, битови и строителни 

отпадъци - дължина 3500 м, площ ок. 

40 дка. 

много 

висок 

833 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Катуница Садово Пловдив BG3MA500R103 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по десния бряг 

на р. Чепеларска в зоната на с. 

Катуница - дължина 1100 м, височина 

висок 
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1 м, площ на укрепването - 3.5 дка 

834 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Катуница Садово Пловдив BG3MA500R103 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете над р. Чепеларска (2 бр.) и 

на прага в зоната на с. Катуница, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

835 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во 

Садово Пловдив BG3MA350R039 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по десния бряг 

на р. Марица - дължина около 5150 м, 

завършваща при заустването на десен 

приток между гр. Садово и с. 

Чешнегирово. Горният край на дигата 

достига почти до вливането на р. 

Чепеларска. 2800 м от дигата следва да 

са с височина 1 м, а останалите 2350 - 

2 м. Площта на укрепването е 

приблизително 23 дка. 

висок 

836 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во 

Садово Пловдив BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига на 

р. Марица в зоната на гр. Садово и 

Чешнегирово (приблизително 3200 м) 

много 

висок 

837 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во 

Садово Пловдив BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на дясната защитна дига на р. Марица 

в зоната на гр. Садово и Чешнегирово - 

надграждане с 0.5 м на 600 м. 

много 

висок 

838 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во 

Садово Пловдив BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дигата (3200 м) и 

напоителните/отводнителни канали в 

терасата на р. Марица при гр. Садово и 

с. Чешнегирово, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 
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839 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к 

Марица Пловдив BG3MA400R076 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на защитните диги на р. 

Стряма в зоната на с. Трилистник и с. 

Маноле (приблизително 2х6500 м), 

вкл. периодично почистване откосите 

и короната на дигите от дървета и 

храсти (50 дка) 

висок 

840 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к 

Марица Пловдив BG3MA400R076 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на защитните диги на р. Стряма в 

зоната на с. Трилистник и с. Маноле - 

надграждане с 0.5 м на 3000 м. 

висок 

841 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Трилистни

к 

Марица Пловдив BG3MA400R076 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на 

напоителни/отводнителни канали 

приблизително 20 000 м в зоната на с. 

Трилистник, вкл. почистване от 

дървета и храсти 

висок 

842 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к 

Марица Пловдив BG3MA400R076 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (5 бр.), дигите (2х6500 м) и 

напоителните/отводнителни канали в 

терасата на р. Стряма при 

с.Трилистник и с. Маноле, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

843 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Трилистни

к 

Марица Пловдив BG3MA400R076 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на коритото, бреговете и 

диги на р. Стряма при с. Трилистник 

от дървета, храсти, дънери и др. - 

дължина 2000 м (1000 м преди и 1000 

м след моста), площ 80 дка. 

много 

висок 

844 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Чалъкови Раковски Пловдив BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на лява защитна дига на р. 

Марица в зоната на с. Чалъкови 

(приблизително 5000 м), вкл. 

периодично почистване откосите и 

короната на дигата от дървета и храсти 

(50 дка) 

много 

висок 

845 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Чалъкови Раковски Пловдив BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

по лява защитна дига на р. Марица в 

зоната на с. Чалъкови - надграждане с 

0.5 м на 1000 м. 

много 

висок 

846 Марица BG3_APSFR с. Чалъкови Раковски Пловдив BG3MA350R039 Ежегодно обследване на Ежегодно обследване на техническото висок 
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_MA_05 техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

и експлоатационното състояние на 

дигата (5000 м) в зоната на с.Чалъкови, 

с цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

определяне необходимостта и обхвата 

на ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

847 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Белозем Раковски Пловдив BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на лявата защитна дига на 

р. Марица в зоната на с. Белозем 

(приблизително 7500 м), вкл. 

периодично почистване откосите и 

короната на дигата от дървета и храсти 

(75 дка) 

висок 

848 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Белозем Раковски Пловдив BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

по лявата защитна дига на р. Марица в 

зоната на с. Белозем - надграждане с 

0.5 м на 1000 м. 

много 

висок 

849 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Белозем Раковски Пловдив BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясната дига в зоната на с. Белозем 

(приблизително 7500 м), с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

850 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Милево; 

с. Мирово 

Садово; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA350R039 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на коритото на р. Марица 

в зоната на моста на Републикански 

път II-66 между с. Милево и с. Мирово 

от дървета, храсти, дънери, наноси и 

др. - дължина 2000 м (1000 м преди и 

1000 м след моста), площ 200 дка 

много 

висок 

851 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Милево; 

с. Мирово 

Садово; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на Републикански път II-66 

между с. Милево и с. Мирово, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

висок 
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ремонти и реконструкции.  

852 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Милево; 

с. Мирово 

Садово; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA350R039 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Отстраняване на стълбовете на стар 

мост в коритото на р. Марица между с. 

Милево и с. Мирово - приблизително 

100 м3 бетон и каменна зидария. 

висок 

853 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Виница Първомай Пловдив BG3MA350R039 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Марица над 

помпена станция по левия бряг при с. 

Виница - дължина 1500 м, височина 

2м, площ на укрепването - 7.5 дка. 

висок 

854 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Мирово Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA350R039 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на лявата защитна дига на 

р. Марица в зоната на с. Мирово 

(приблизително 4000 м) и 

напоителните/отводнителни канали - 

периодично почистване откосите и 

короната на дигата от дървета и храсти 

(40 дка) 

много 

висок 

855 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Мирово Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA350R039 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на лявата защитна дига на р. Марица в 

зоната на с. Мирово - надграждане с 

0.5 м на 800 м. 

много 

висок 

856 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Виница; 

с. Градина 

Първомай Пловдив BG3MA350R039 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на лявата защитна дига 

от помпена станция по левия бряг на р. 

Марица при с. Виница до вливането на 

р. Азмака (7900 м), височина 1 м. 

среден 

857 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Мирово Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

лявата защитна дига на р. Марица в 

зоната на с. Мирово (приблизително 

4000 м) и каналите, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

858 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Горно 

Белево 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Омуровска 

в зоната на с. Горно Белево от дървета 

и храсти - дължина 1000 м, площ ок. 20 

много 

висок 
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дка. 

859 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Партизани 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Омуровска 

в зоната на с. Партизани от дървета и 

храсти - дължина 2000 м, площ ок. 40 

дка. 

много 

висок 

860 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Партизани 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Омуровска в зоната 

на с. Партизани - дължина 250 м, 

височина 2м. 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Омуровска в зоната 

на с. Партизани - дължина 150 м, 

височина 1.5 м. 

много 

висок 

861 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Партизани 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Омуровска в южната част 

на с. Партизани, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

862 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Черна 

гора 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Омуровска 

в зоната на с. Черна гора от дървета, 

храсти битови и строителни отпадъци - 

дължина 2200 м, площ ок. 45 дка. 

много 

висок 

863 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Черна 

гора 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (2 бр.) над р. Омуровска в 

зоната на с. Черна гора, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

864 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Плодовито

во 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Омуровска 

в зоната на с. Плодовитово от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

много 

висок 
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- дължина 1500 м, площ ок. 30 дка. 

865 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Плодовито

во 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Омуровска в 

зоната на с. Плодовитово - дължина 

650 м, височина 1.5 м, площ на 

укрепването - 2.5 дка. 

висок 

866 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. 

Плодовито

во 

Братя 

Даскалови 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Омуровска в зоната на с. 

Плодовитово, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

867 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Крушево Първомай Пловдив BG3MA300R062 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Омуровска 

в зоната на с. Крушево от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

- дължина 2000 м, площ ок. 40 дка. 

много 

висок 

868 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Крушево Първомай Пловдив BG3MA300R062 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на 2 от мостовете в с. 

Крушево - повдигане на конструкцията 

с 0.5 м и разширяване на светлия им 

отвор до приблизително 20 м. 

много 

висок 

869 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Крушево Първомай Пловдив BG3MA300R062 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете над р. Омуровска в зоната 

на с. Крушево, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

870 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Крушево Първомай Пловдив BG3MA300R062 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

двата бряга на р. Омуровска в зоната 

на с. Крушево - дължина 2х1300 м, 

височина 1.5 м. 

много 

висок 

871 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Крушево Първомай Пловдив BG3MA350R039 Ежегодно обследване на 

техническото и 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

висок 
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експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

водохващането и помпената станция 

на р. Марица при вливането на р. 

Омуровска, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

872 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

гр. 

Пловдив 

Пловдив Пловдив BG3MA500R117 Стабилизиране на дъното 

при наносен дефицит; 

ерозия на дъното 

предизвикана от добива на 

речна баластра 

Стабилизиране на левия бряг на р. 

Марица преди гр. Пловдив с рено 

матраци, габиони или заскалявка - 

участък с дължина 500 м, ширина на 

ивицата - 6 м и мощност на пласта 1 м 

(общо 3000 м3) 

висок 

873 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Катуница Садово Пловдив BG3MA500R103 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане/надграждане на нова 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по левия бряг 

на р. Чепеларска в зоната на с. 

Катуница - дължина 1200 м, височина 

1 м, площ на укрепването - 3.5 дка. 

среден 

874 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 
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Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

875 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

876 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 
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с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

877 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 
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гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

878 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

879 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 
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Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

880 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 
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; с. Горно 

Белево 

881 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

882 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 220 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

883 Марица BG3_APSFR

_MA_05 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; 

с. 

Чешнегиро

во; с. 

Поповица; 

с. Милево; 

с. Маноле; 

с. 

Трилистни

к; с. 

Чалъкови; 

с. Белозем; 

с. Виница; 

с. Градина; 

гр. 

Първомай; 

с. Крушево; 

с. Мирово; 

с. 

Плодовито

во; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин

; с. Горно 

Белево 

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 
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884 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на управляеми полдери чрез 

изпълнение на система от канали и 

използване на съществуващи такива в 

терасите на р. Мечка и притоците ѝ и 

заливане на обработваеми и 

необработваеми терени - общо около 

1000 дка обработваеми земи. 

много 

висок 

885 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Марица. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Марица и 

притоците ѝ в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 

886 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Дълбок 

извор 

Първомай Пловдив BG3MA300R057 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Чинардере в 

зоната на с. Дълбок извор от дървета, 

храсти блатна растителност, битови и 

строителни отпадъци - дължина 2500 

м, площ ок. 40 дка. 

много 

висок 

887 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. Мечка. 

много 

висок 

888 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Нови 

извор 

Първомай Пловдив - Реконструкция на язовири Възстановяване на свлечен воден 

откос на яз. Златовръх. 

висок 

889 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Нови 

извор 

Първомай Пловдив - Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Периодично почистване на откосите на 

стената на яз. Златовръх и 

разположения след него язовир, 

много 

висок 
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подходната част към преливниците от 

дървета и храсти, поддържане на 

облицовката на преливните 

съоръжения в добро състояние. 

Поддръжка на основните изпускатели 

и затворните органи в изправно 

техническо състояние, мониторинг на 

положението на депресионната крива и 

филтрацията през, под и около 

язовирните стенина - 15 000 лв/год. 

890 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Дълбок 

извор 

Първомай Пловдив BG3MA300R057 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

двата бряга на р. Чинардере: - 500 м по 

левия бряг и 750 м по десния, в зоната 

нагоре по течението от моста в 

югозападната част на с. Дълбок извор, 

височина 2 м; - 470 м по левия бряг и 

450 м по десния, в зоната след моста в 

североизточната част на с. Дълбок 

извор, височина 2 м; - 150 м по десния 

бряг на ляв приток, вливащ се в 

североизточната част на с. Дълбок 

извор, височина 1.5 м 

много 

висок 

891 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Дълбок 

извор 

Първомай Пловдив BG3MA300R057 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Ежегодна поддръжка на дигите и 

габионните стени на р. Чинардере в 

зоната на с. Дълбок извор (общо 2 х 

900 м), вкл. почистване от 

растителност и обследване на 

състоянието на телената обшивка 

много 

висок 

892 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Дълбок 

извор 

Първомай Пловдив BG3MA300R057 Надграждане на диги Надграждане на дигите и габионните 

стени на р. Чинардере в зоната на с. 

Дълбок извор с 1 м (общо 2 х900 м). 

среден 

893 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Дълбок 

извор 

Първомай Пловдив BG3MA300R057 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на моста/водосток над 

р. Чинардере в североизточната част на 

с. Дълбок извор. 

висок 

894 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Дълбок 

извор 

Първомай Пловдив BG3MA300R057 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (2 бр.) и дигите и 

габионните стени в с. Дълбок извор, с 

цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

висок 
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определяне необходимостта и обхвата 

на ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

895 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Първомай. 

среден 

896 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Първомай, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

нисък 

897 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Поройна Първомай Пловдив BG3MA300R057 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Чинардере по 100 м 

преди и след моста/водосток над 

реката в зоната на с. Поройна от 

дървета, храсти и блатна растителност 

- площ - 6 дка. 

много 

висок 

898 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

с. Поройна Първомай Пловдив BG3MA300R057 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на моста/водосток над 

р. Чинардере в зоната на с. Поройна. 

висок 

899 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Мечка в 

зоната на мостовете при гр. Първомай 

от дървета, храсти блатна 

растителност, битови и строителни 

отпадъци - дължина 4000 м, площ ок. 

100 дка. 

много 

висок 

900 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Мечка, в зоната на 

моста на Републикански път I-8 - 

височина 2 м, в участъци с обща 

дължина 570 м. Площ на укрепването 

3.5 дка 

висок 

901 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

по десния бряг на р. Мечка 

среден 
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непосредтсвено над моста на 

Републикански път I-8 - височина 2 м, 

дължина 550 м.  

902 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на моста над р. Мечка 

на Републикански път I-8 в зоната на 

гр. Първомай. 

много 

висок 

903 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на нов дънен праг след 

моста с размери дължина 40 м, 

височина 1 м и ширина на 

конструкцията средно 0.8 м 

висок 

904 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Надграждане на диги Надграждане на лявата дига на р. 

Мечка в зоната над моста на 

Републикански път I-8 при гр. 

Първомай - надграждане 1 м, дължина 

450 м. 

висок 

905 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отнемане на наносни отложение 

основно в зонатаб на моста на 

Републикански път I-8 при гр. 

Първомай - приблизително 100 м3. 

висок 

906 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (6 бр.) и дигите на р. Мечка 

в зоната на гр. Първомай, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

907 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Първомай 

среден 

908 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Първомай с 

цел възстановяване нормалните 

нисък 
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условия за живот. 

909 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R057 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по контура на засегнатия 

индустриален обект - височина 1.5 м (1 

м над терена) и дължина 180 м. 

висок 

910 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Мечка, в зоната на 

моста в централната част на гр. 

Първомай - височина 1.5 м, в участък с 

обща дължина 600 м, площ на 

укрепване 4 дка 

среден 

911 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай 

Първомай Пловдив BG3MA300R056 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по левия бряг на р. 

Мечка в промишлена зона гр. 

Първомай, с приблизителна дължина 

1000 м. Възстановяване на разрушени 

участъци - общо 20 м, височина на 

стената - около 4 м. 

висок 

912 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

913 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

914 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

915 Марица BG3_APSFR гр. Първомай Пловдив BG3MA300R056; Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез висок 
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_MA_06 Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

BG3MA300R057 провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

916 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

917 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

918 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

919 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

920 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

921 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

922 Марица BG3_APSFR

_MA_06 

гр. 

Първомай; 

с. Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Първомай Пловдив BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 
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наводненения. 

923 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Стабилизиране на коритото на р. 

Марица и притоците й чрез 

биологично укрепване извън зоната на 

РЗПРН, във високите части на 

водосбора. Площта подлежаща на 

залесяване по експертна оценка 

възлиза на 100 дка, а дължината на 

участъците за укрепване - 2000 м. 

много 

висок 

924 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на ретензионни обеми чрез 

изграждане на полдери в терасите на р. 

Марица над гр. Костенец и малки 

басейни по притоците на р. Марица - 

500 дка по Марица и 100 по притоци. 

(Осъществява се чрез малки 

земнонасипни или каменнонасипни 

язовирни стени с височина 5 до 10 м и 

дължина 50 м. Общо 10 бр.) 

много 

висок 

925 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157;  

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201   

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Марица. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Марица и 

притоците й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 228 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

926 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на гр. Костенец - дължина 3000 

м, площ ок. 60 дка. 

много 

висок 

927 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157;  

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201   

Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Марица. 

много 

висок 
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Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

928 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

десния бряг на р. Марица в гр. 

Костенец, непосредствено след моста 

на Републикански път I-8  - дължина 

350м, височина 4 м. 

много 

висок 

929 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

десния бряг на р. Марица в гр. 

Костенец, с горен край - 

приблизително 150 м надолу по 

течението от пешеходната пасарелка 

при ЖП Гара Костенец  - дължина 

1050м, височина 4 м. 

висок 

930 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Марица с приблизителна дължина 

2х700 м.  Възможно е и изпълнение на 

укрепване чрез изливане на бетон при 

засегнати фундаменти - приблизително 

100 м3.  

много 

висок 

931 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на дънни прагове за 

стабилизиране на речното дъно и 

борба с общата и локална ерозия. 

Препоръчва се изпълнение на 5 бр. 

ст.бет. дънни прагове, вкопани, с 

височина 1 м, дебелина 1 м и дължина 

висок 
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20 м. 

932 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130    

Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Марица, в зоната на 

РЗПРН - 5000 дка. 

висок 

933 Марица BG3_APSFR гр. Костенец София BG3MA900R201 Ежегодно обследване на Ежегодно обследване на техническото висок 
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_MA_07 Костенец област техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (5 бр.), пасарелките (1 бр.) 

подпорните стени (2х700 м общо 

1400м по двата бряга),праговете (1 бр.)  

и водохващамето (яз, саваци и 

енергогасител) на р. Марица в зоната 

на гр. Костенец, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения, недопустимо покачване на 

водните нива пред яза и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

934 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Костенец. 

среден 

935 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Костенец, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

среден 

936 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на с. Габровица (жп Спирка 

Габровица) от дървета и храсти - 

дължина 1500 м, площ ок. 20 дка. 

много 

висок 

937 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на дънни прагове за 

стабилизиране на речното дъно и 

борба с общата и локална ерозия. 

Препоръчва се изпълнение на 3 бр. 

ст.бет. дънни прагове, вкопани, с 

височина 1 м, дебелина 1 м и дължина 

20 м. 

висок 

938 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (2 бр.) и подпорните стени 

(2х200 м левия бряг), с цел 

висок 
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опасните водни обекти своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

939 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито на р. 

Марица от наносни острови в зоната на 

ж.п. Спирка Габровица - ок. 500 м3 

висок 

940 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA900R200; 

BG3MA790R157 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Белово. 

среден 

941 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA900R200; 

BG3MA790R157 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на висока вълна се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите райони на територията на 

Община Белово, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

среден 

942 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Момина 

клисура 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Марица в зоната нагоре 

по течението от с. Момина клисура, до 

изтичалото на ВЕЦ "Момина клисура" 

- дължина 1500 м, площ - 20 дка. 

много 

висок 

943 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Момина 

клисура 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на с. Момина клисура от 

дървета и храсти - дължина 2200 м, 

площ ок. 20 дка. 

много 

висок 

944 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Момина 

клисура 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Регулиране на обработваните от ВЕЦ 

"Момина Клисура" водни количества и 

недопускане заустването на големи 

количества при очаквани високи води 

много 

висок 
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Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области. 

в р. Марица. 

945 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Момина 

клисура 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (3 бр.) и подпорните стени, с 

цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

определяне необходимостта и обхвата 

на ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

946 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Момина 

клисура 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито на р. 

Марица от наносни отложения в зоната 

на с. Момина клисура - ок. 400 м3 

висок 

947 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на гр. Белово от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

- дължина 5000 м, площ ок. 100 дка. 

много 

висок 

948 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Отстраняване на елементи от стари 

разрушени подпорни стени и елементи 

на облицовка зад яза при 

водохващането и в др. участъци от р. 

Марица при гр. Белово - 50 м3 

ст.бет.елементи 

висок 

949 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на натрупани наноси зад 

яза при водохващането и в др. 

участъци от р. Марица при гр. Белово - 

10 000 м3 наноси. 

висок 

950 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (6 бр.), пасарелките (3 бр), 

подпорните стени (около 2500 м по 

левия бряг и приблизително 3000 м по 

десния) праговете (3 бр) и 

водохващането, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

висок 
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ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

951 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Марица в зоната на гр. Белово, с 

приблизителна дължина 5500 м. 

Укрепване фундаментите на 

подкопани участъци от подпорните 

стени - приблизително 200 м3. 

много 

висок 

952 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA900R200; 

BG3MA790R157  

Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на дънни прагове за 

стабилизиране на речното дъно и 

борба с общата и локална ерозия. 

Препоръчва се изпълнение на 5 бр. 

ст.бет. дънни прагове, вкопани, с 

височина 1 м, дебелина 1 м и дължина 

25 м. 

висок 

953 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Марица в зоната надолу 

по течението жп моста в най-източния 

край на гр. Белово за ЖП спирка "Бл. 

Захариев" - дължина 2500 м, площ - 40 

дка. 

много 

висок 

954 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица, от жп 

моста в най-източния край на гр. 

Белово за ЖП спирка "Бл. Захариев" до 

връзката със съществуваща дига на 

приблизително 1100 м надолу по 

течението, височина 2 м. Площ на 

укрепването - 7 дка. В допълнение е 

необходимо изграждане на водостоци, 

които могат да се изпълнят от ст. бет. 

тръбии с диаметър 1 м и дължина 

около 10 м - общо 2 бр. 

много 

висок 

955 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA790R157  

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на р. Марица в гр. Белово, в 

зоната на ПСОВ  - дължина 200м, 

височина 6 м. 

много 

висок 

956 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Яденица в 

зоната на с.Голямо Белово от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

много 

висок 
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- дължина 1500 м, площ ок. 15 дка. 

957 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (4 бр.) и подпорните стени 

(2х500 м по двата бряга) по р. Яденица 

в с. Голямо Белово, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

958 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

язовири 

Изграждане на язовир Яденица, чрез 

което част от водите на р. Яденица ще 

могат да се прехвърлят в други 

водосбори посредством ПАВЕЦ 

"Чаира", с долният изравнител на 

който яз. Яденица ще бъде свързан 

посредством реверсивен тунел. Освен 

това ще бъде налице ретензионен 

обем, който ще спомага за редуциране 

на пика на високата вълна в реката. 

среден 

959 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в  заливни тераси 

на реките 

Създаване на ретензионни обеми чрез 

изграждане на малки басейни по 

течението на р. Яденица. (Осъществява 

се чрез малки земнонасипни или 

каменнонасипни язовирни стени с 

височина 5 до 10 м и дължина 50 м. 

Общо 5 бр.) 

много 

висок 

960 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на ст.бет.парапет над 

съществуващи подпорни стени по 

двата бряга на р. Яденица в западния 

край на с. Голямо Белово - общо 220 м, 

височина 1м. 

много 

висок 

961 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

десния бряг на р. Яденица в с. Голямо 

Белово, непосредствено след моста на 

Републикански път III-842  - дължина 

500м, височина 3 м. 

висок 

962 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово, гр. 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на р. Яденица м-ду с. 

Голямо Белово и гр. Белово, 

непосредствено след моста на за 

много 

висок 
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Държавно горско стопанство  - 

дължина 200м, височина 3 м. 

963 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200  Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Яденица в с. Голямо Белово с 

приблизителна дължина 2х500 м 

много 

висок 

964 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Голямо 

Белово, гр. 

Белово 

Белово Пазарджик BG3MA900R200; Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в непосредствена близост 

до реката - осигуряване на 

хидроизолация и/или изграждане на 

инсталации за помпажно водочерпене 

и отводняване на изби и приземни 

етажи - 50 часа за консултантски 

услуги. 

много 

висок 

965 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Яденица в 

зоната на гр. Белово от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

- дължина 2000 м, площ ок. 12 дка. 

много 

висок 

966 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на ст.бет.стена надолу по 

десния бряг на р. Яденица в гр. Белово, 

надолу по течението от вливането на 

десен приток в западната част на гр. 

Белово - дължина 500 м, височина 3 м.  

висок 

967 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуваща 

подпорна стена по левия бряг на р. 

Яденица над моста м-ду 

Републикански път III-842 и левия бряг 

на реката в участък с дължина 200 м и 

60 м по десния, височина 1 м. 

много 

висок 

968 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Яденица, нагоре по течението от моста 

на Републикански път III-842 чрез 

изграждане на масивен парапет с 

височина 1 м  - дължина 2х100м. 

много 

висок 

969 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Повдигане на моста м-ду 

Републикански път III-842 и левия бряг 

на р. Яденица в западната част на гр. 

Белово с поне 0.5 м.  

много 

висок 

970 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Ежегодно обследване на 

техническото и 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

висок 
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експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

мостовете (6 бр.) и подпорните стени 

(2х550 м по двата бряга) по р. Яденица 

в гр. Белово, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

971 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Яденица в гр. Белово с приблизителна 

дължина 2х550 м. Укрепване на 

подкопани фундаменти чрез 

бетониране - общо около 100 м3 ст.бет. 

много 

висок 

972 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на дънни прагове за 

стабилизиране на речното дъно и 

борба с общата и локална ерозия. 

Препоръчва се изпълнение на 5 бр. 

ст.бет. дънни прагове, вкопани, с 

височина 0.5 м, дебелина 0.5 м и 

дължина 6 м. 

висок 

973 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA900R200; 

BG3MA790R157  

Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в непосредствена близост 

до реката - осигуряване на 

хидроизолация и/или изграждане на 

инсталации за помпажно водочерпене 

и отводняване на изби и приземни 

етажи - 50 часа за консултантски 

услуги. 

много 

висок 

974 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Белово Белово Пазарджик BG3MA900R200  Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на ст.бет.стена надолу по 

десния бряг на р. Яденица в зоната на 

входа за гр. Белово - дължина 550 м, 

височина 3 м.  

висок 

975 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокочуене

; гр. 

Септември; 

с. 

Мененкьов

о 

Белово; 

Септември 

Пазарджик BG3MA790R157 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Контролирано наводняване на 

селскостопански площи по десния бряг 

на р. Марица в у-ка м-ду с. 

Мененкьово и с. Злокучене, чрез 

прекъсване на защитната дига. Такова 

разкъсване е налице малко над моста 

при гр. Септември. Площите, които 

могат да попаднат под обхвата на 

заливането възлизат на приблизително 

висок 
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4000 дка. 

976 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на коритото, бреговете и 

диги на р. Марица в зоната на моста на 

Републикански път IV-8402 при с. 

Злокучене от дървета, храсти, дънери и 

др. - дължина 1500 м по левия бряг и 

3000 м по десния. Площ 45 дка 

Поддръжка и почистване на каналите в 

зоната на с. Злокучене - около 10 000 

м, площ за почистване - 40 дка. 

Обща площ - 85 дка 

много 

висок 

977 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Отстраняване на елементи от стар 

разрушен мост попадащи в коритото 

на р. Марица, в зоната на моста при с. 

Злокучене - 10 м3 ст.бет.   

висок 

978 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокочуене

; с. 

Мененкьов

о 

Белово; 

Септември 

Пазарджик BG3MA790R157 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения - 

острови от пясък, чакъл и отделни 

валуни от зоната на моста - общо 

около 5000 м3. 

висок 

979 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (моста при гр. Септември и 

при с. Злокучене), дигите (2х2000 м по 

двата бряга) и водохващането на р. 

Марица в зоната на с. Злокучене, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

реконструкции.  

висок 

980 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокочуене

; с. 

Мененкьов

о 

Белово; 

Септември 

Пазарджик BG3MA790R157 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите диги 

(2х2000 м) по двата бряга на р. Марица 

много 

висок 

981 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокочуене

; с. 

Белово; 

Септември 

Пазарджик BG3MA790R157 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слягания по 

короната, най-вече в зоните на 

подстъпите към реката по двата бряга 

много 

висок 
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Мененкьов

о 

на р. Марица (надграждане с 

приблизително 0.5 м) - общо 500 м. 

982 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене, 

с. Бошуля 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Септември. 

среден 

983 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене, 

с. Бошуля 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на висока вълна се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите райони на територията на 

Община Септември, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

среден 

984 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на коритото, бреговете и 

диги на р. Марица в зоната на с. 

Звъничево, до вливането на р. 

Тополница от дървета, храсти, дънери 

и др. - дължина 4500 м, площ - 150 дка. 

много 

висок 

985 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите диги 

(2х4500 м) по двата бряга на р. Марица  

много 

висок 

986 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слягания по 

короната на съществуващите диги , 

най-вече в зоните на подстъпите към 

реката по двата бряга на р. Марица 

(надграждане с приблизително 0.5 м) - 

общо 200 м. 

много 

висок 

987 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158; 

BG3MA700R149  

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Пазарджик. 

среден 
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с. 

Говедаре; 

988 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158; 

BG3MA700R149  

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на висока вълна се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите райони на територията на 

Община Пазарджик, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

нисък 

989 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Селска река, от 

вливането й в р. Марица до моста на 

Републикански път I-8 - дължина 500м, 

височина 1м, площ на укрепването -  1 

дка. 

много 

висок 

990 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мокрище Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA800R158 

Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Селска река, от 

вливането й в р. Марица до моста на 

Републикански път I-8 - дължина 300м, 

височина 1м, площ на укрепването -  

0.8 дка.  

много 

висок 

991 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мокрище Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA800R158 

Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р.Марица нагоре по 

течението от съществуващата дига при 

гр. Пазарджик, в зоната на вливането 

на р. Тополница - дължина 800м, 

височина 2м, площ на укрепването -  5 

дка. 

много 

висок 

992 Марица BG3_APSFR гр. Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; Почистване и стопанисване Основно и ежегодно почистване на много 
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_MA_07 Пазарджик BG3MA700R143  на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на гр. Пазарджик от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

- дължина 5000 м, площ ок. 500 дка. 

висок 

993 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158  

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (4 бр.), дигите (1500 м по 

левия бряг на р. Марица, 1300 м по 

десния и 1500 м по десния бряг на р. 

Тополница) и подпорните стени 

(2х3500 м и 3200м при острова) в гр. 

Пазарджик, с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

реконструкции.  

висок 

994 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на гр. 

Пазарджик - ок. 30 000 м3 

висок 

995 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане масивен ст.бет.парапет по 

съществуващите подпорни стени на р. 

Марица в гр. Пазарджик - дължина 10 

200 м, височина 1 м.  

висок 

996 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане масивен ст.бет.парапет по 

съществуващите подпорни стени на р. 

Пишменка, непосредствено над моста 

на ул. Синитевска в гр. Пазарджик - 

дължина 560 м по левия бряг и 100 м 

по десния, височина 1 м.  

много 

висок 

997 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на ст.бет стена по десния 

бряг на р. Пишменка от 

съществуващата такава до моста на ул. 

"Синитевска" - дължина 460 м, 

височина 3.5 м. 

висок 

998 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на ст.бет стена по двата 

бряга на р. Пишменка, успоредно на 

ул. "Синитевска" - обща дължина 

2х450 м, височина 1 м. 

много 

висок 

999 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

много 

висок 
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по десния бряг на р. Марица, източната 

част на гр. Пазарджик - дължина 460м, 

височина 2м, площ на укрепването -  3 

дка.  

1 000 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Пишменка от моста 

на ул. Синитевска до вливането в р. 

Марица (до дигата) - дължина 300м, 

височина 2м, площ на укрепването -  2 

дка. 

много 

висок 

1 001 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143 

Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Отстраняване на нефункциониращ 

ж.п.мост при ул. "Синитевска" в гр. 

Пазарджик. 

много 

висок 

1 002 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158  

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни мрежи в 

добро състояние 

Поддържане на 60 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Пазарджик в добро състояние. 

висок 

1 003 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158  

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни мрежи 

Рехабилитация на 30 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Пазарджик. 

среден 

1 004 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Пазарджик, 

с. 

Главиница 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158  

Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 200 часа за 

консултантски услуги. 

много 

висок 

1 005 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре;  

Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143; 

BG3MA700R149 

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Ежегодно почистване на лявата 

защитна дига на р. Марица в у-ка м-ду 

гр. Пазарджик и с. Говедаре от 

дървета, храсти, дънери и др. - 

дължина 11 500 м, площ - 700 дка. 

Почистване и подържане коритото на 

р. Луда Яна в зоната на заустване - 

дължина 1000 м, площ 3.5 дка. Обща 

площ 703.5 дка 

висок 

1 006 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига по 

левия бряг на р. Марица (11500 м) 

много 

висок 
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1 007 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слягания по 

короната на съществуващата дига по 

левия бряг на р. Марица (11500 м), 

най-вече в зоните на подстъпите към 

реката (надграждане с приблизително 

0.5 м) - общо 500 м. 

много 

висок 

1 008 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Надграждане на диги Надграждане на лявата защитна дига в 

зоната на с. Мирянци - с 1 м в участък 

с дължина 1200 м и с 0.5м в участък с 

дължина 500 м. 

много 

висок 

1 009 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R149 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на дигите на р. Луда Яна 

в зоната на заустване - общо 2х1000 м.  

много 

висок 

1 010 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R149 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

на дигите на р. Луда Яна - 400 м 

(надграждане 0.5 м) 

много 

висок 

1 011 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143; 

BG3MA700R149 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (2 бр. на р. Марица и 1 бр. 

на р. Луда Яна), лявата дига на р. 

Марица (11500 м) и дигите на р. Луда 

Яна (2х1000 м) в зоната на с. Мирянци, 

с цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

определяне необходимостта и обхвата 

на ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

реконструкции.  

висок 

1 012 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143; 

BG3MA700R149 

Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 50 часа за 

консултантски услуги. 

много 

висок 

1 013 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Ежегодно почистване на дясната 

защитна дига на р. Марица в зоната на 

с. Синитово от дървета, храсти и др. - 

дължина 4000 м, площ - 40 дка. 

много 

висок 

1 014 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига по 

десния бряг на р. Марица (4000 м) 

много 

висок 

1 015 Марица BG3_APSFR с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Възстановяване на Възстановяване на слягания по много 
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_MA_07 компрометирани диги короната  на съществуващата дига по 

десния бряг на р. Марица (4000 м), 

най-вече в зоните на подстъпите към 

реката (надграждане с приблизително 

0.5 м) - общо 300 м. 

висок 

1 016 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Надграждане на диги Надграждане на дясна защитна дига в 

зоната на с. Синитово - с 0.5 м в 

участък с дължина 1800 м. 

много 

висок 

1 017 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R149 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддържане на дигите на р. Луда Яна 

в зоната на заустване - общо 2х1000 м.  

много 

висок 

1 018 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R149 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци  

на дигите на р. Луда Яна в зоната на 

заустване - 400 м (надграждане 0.5 м) 

много 

висок 

1 019 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясната дига на р. Марица (4000 м) в 

зоната на с. Синитово, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

реконструкции.  

висок 

1 020 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Мирянци Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица, в зоната 

на с. Мирянци - дължина 300м, 

височина 2м, площ на укрепването -  2 

дка.  

много 

висок 

1 021 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Синитево Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 50 часа за 

консултантски услуги. 

много 

висок 

1 022 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Огняново Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

много 

висок 
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високите води.   помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 50 часа за 

консултантски услуги. 

1 023 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Хаджиево 

Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 50 часа за 

консултантски услуги. 

много 

висок 

1 024 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Ежегодно почистване на дясната 

защитна дига на р. Марица в зоната на 

с. Триводици от дървета, храсти и др. - 

дължина 3500 м, площ - 35 дка. 

много 

висок 

1 025 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига по 

десния бряг на р. Марица (3500 м) 

много 

висок 

1 026 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слягания по 

короната на съществуващата дига по 

десния бряг на р. Марица (3500 м), 

най-вече в зоните на подстъпите към 

реката (надграждане с приблизително 

0.5 м) - общо 200 м. 

много 

висок 

1 027 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Надграждане на диги Надграждане на дясна защитна дига в 

зоната на с. Триводици - с 0.5 м в 

участък с дължина 3500 м. 

много 

висок 

1 028 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дясната дига на р. Марица (3500 м) в 

зоната на с. Триводици, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

реконструкции.  

висок 

1 029 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и отводняване 

много 

висок 
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на изби и приземни етажи - 50 часа за 

консултантски услуги. 

1 030 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община 

Стамболийски. 

среден 

1 031 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община 

Стамболийски, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

среден 

1 032 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Ежегодно почистване на лявата 

защитна дига на р. Марица и 

прилежащите терени, в зоната на с. 

Говедаре от дървета, храсти и др. - 

дължина 1400 м, площ - 14 дка. 

много 

висок 

1 033 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Марица и по левия 

бряг на ляв приток при в източната 

част на село Говедаре, по продължение 

на съществуващата, в посока нагоре по 

течението - дължина 900м, височина 

2м, площ на укрепването -  5.5 дка.  

много 

висок 

1 034 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Марица и в зоната 

на село Говедаре, по продължение на 

съществуващата, в посока надолу по 

течението - дължина 120м, височина 

2м, площ на укрепването -  0.7 дка.  

много 

висок 

1 035 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига по 

левия бряг на р. Марица - общо 1400 м. 

В зоната на вливане на ляв приток, 

пресичащ дигата, следва да се 

предвиди съоръжение, осъществяващо 

връзката. Подходящо е изпълнение на 

водосток от ст.бет .тръби с диаметър 1 

м и обратна клапа. Дължина на 

много 

висок 
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тръбния участък - 10 м. 

1 036 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слягания по 

короната на съществуващата дига по 

левия бряг на р. Марица , най-вече в 

зоните на подстъпите към реката - 

общо 1400 м. 

много 

висок 

1 037 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Надграждане на диги Надграждане на лява защитна дига на 

р. Марица в зоната на с. Говедаре - с 1 

м в участък с дължина 1400 м. 

много 

висок 

1 038 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

лявата дига на р. Марица (1400 м) в 

зоната на с. Говедаре, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

реконструкции.  

висок 

1 039 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3MA700R143 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 50 часа за 

консултантски услуги. 

много 

висок 

1 040 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Ежегодно почистване на дясна 

защитна дига на р. Марица и 

прилежащите терени, в зоната на гр. 

Стамболийски от дървета, храсти и др. 

- дължина 1300 м, площ - 13 дка. 

много 

висок 

1 041 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица в 

източната част на гр. Стамболийски 

(извън населеното място), по 

продължение на съществуващата, в 

посока нагоре по течението - дължина 

800м, височина 1.5м, площ на 

укрепването -  3.5 дка.  

много 

висок 

1 042 Марица BG3_APSFR гр. Стамболийск Пловдив BG3MA700R143 Изграждане на земно- Изграждане на нова земнонасипна дига много 
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_MA_07 Стамболий

ски 

и насипна дига и комбинация в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица в 

западната част на гр. Стамболийски 

(извън населеното място), по 

продължение на съществуващата, в 

посока надолу по течението, до 

вливането на десен приток - дължина 

800м, височина 1.5 м, площ на 

укрепването -  3.5 дка. 

висок 

1 043 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по лявия бряг на десен приток, 

заустващ на запад от гр. Стамболийски 

- дължина 700м, височина 1м, площ на 

укрепването -  2 дка.   

много 

висок 

1 044 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига по 

десния бряг на р. Марица (1300 м) в 

зоната на гр. Стамболийски. 

много 

висок 

1 045 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слягания по 

короната на съществуващата дига по 

десния бряг на р. Марицав зоната на 

гр. Стамболийски -  (1300 м с 0.5 м). 

много 

висок 

1 046 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Надграждане на диги Надграждане на лява защитна дига на 

р. Марица в зоната на гр. 

Стамболийски - с 1 м в участък с 

дължина 1300 м. 

много 

висок 

1 047 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на Републикански път III-866 и 

дясната дига на р. Марица (1300 м) в 

зоната на гр. Стамболийски, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

реконструкции.  

висок 

1 048 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

много 

висок 
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високите води.   помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 100 часа за 

консултантски услуги. 

1 049 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни мрежи в 

добро състояние 

Поддържане на 35 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Стамболийски в добро състояние. 

висок 

1 050 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево Родопи Пловдив BG3MA600R130 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Ежегодно почистване коритото на р. 

Въча, в зоната на с. Кадиево от 

дървета, храсти и др. - дължина 3000 

м, площ - 150 дка. 

много 

висок 

1 051 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

- Кричим; 

Девин; 

Брацигово 

Пловдив, 

Смолян, 

Пазарджик 

BG3MA600R130; 

BG3MA600R142; 

BG3MA600R134; 

BG3MA600R131; 

BG3MA600L133   

Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области. 

Регулиране режимите на язовирите от 

каскадата на р. Въча и ограничаване на 

преливните водни количества. 

много 

висок 

1 052 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево Родопи Пловдив BG3MA600R130 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Въча в зоната на с. 

Кадиево, надолу по течението от 

железопътния мост - дължина 2500м, 

височина 1.5м, площ на укрепването -  

12 дка.  

висок 

1 053 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево, 

с. Оризари 

Родопи Пловдив BG3MA600R130; 

BG3MA700R143; 

BG3MA500R117 

Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Марица в в у-ка м-

ду с. Кадиево и с. Оризари - дължина 

1100м, височина 2 м, площ на 

укрепването -  6.6 дка. 

много 

висок 

1 054 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево Родопи Пловдив BG3MA600R130 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на на железопътния мост на р. 

Въча в зоната на с. Кадиево, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти, укрепване на фундаменти и 

висок 
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реконструкции.  

1 055 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево Родопи Пловдив BG3MA600R130 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и отводняване 

на изби и приземни етажи - 100 часа за 

консултантски услуги. 

много 

висок 

1 056 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. Кричим, 

с. Куртово 

Конаре, с. 

Йоаким 

Груево 

Родопи Пловдив BG3MA600R130 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Контролирано наводняване на 

селскостопански площи по десния бряг 

на р. Въча в у-ка м-ду гр. Кричим и с. 

Йоаким Груево, чрез прекъсване на 

защитната дига. Площите, които могат 

да попаднат под обхвата на заливането 

възлизат на приблизително 5000 дка. 

висок 

1 057 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево; 

с. Оризари 

Родопи Пловдив BG3MA600R130; 

BG3MA700R143; 

BG3MA500R117 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Родопи. 

среден 

1 058 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево; 

с. Оризари 

Родопи Пловдив BG3MA600R130; 

BG3MA700R143; 

BG3MA500R117 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Родопи, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

среден 

1 059 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Оризаре 

Стамболийск

и; Родопи 

Пловдив BG3MA700R143 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на временни прегради от 

чували с пясък - 40 м, височина до 0.5 

м. 

среден 

1 060 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Оризаре 

Стамболийск

и; Родопи 

Пловдив BG3MA700R143 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на временни прегради от 

чували с пясък - 30 м, височина до 0.5 

м. 

среден 

1 061 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Костенец. 

среден 
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1 062 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Костенец 

Костенец София 

област 

BG3MA900R201 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Костенец, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

среден 

1 063 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA900R200; 

BG3MA790R157 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Белово. 

среден 

1 064 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA900R201; 

BG3MA900R200; 

BG3MA790R157 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Белово, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

среден 

1 065 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (3 бр.) и насипите на 

железопътната линия, преминаваща 

през дефилето на р. Марица, 

успоредно на реката, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения, 

подкопаване и свличане на насипи при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

среден 

1 066 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Укрепване петата на железопътния 

насип в участъци с обща дължина 400 

м чрез заскаляване и бетониране или 

висок 
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клисура чрез използване на стари ст.бет. 

Траверси. Ориентировъчният обем на 

скалните блокове е 2400 м3, а на 

бетона - 500 м3.  

1 067 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура 

Белово Пазарджик BG3MA900R201 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на ст.бет. подпорна стена 

в зоната на ЖП спирка Сестримо 

клисура - 200 м и височина 5 м по 

левия бряг и 170 м и височина 4 м - по 

десния. 

висок 

1 068 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA790R157 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на съществуващите диги 

на р. Марица в зоната на с. 

Мененкьово от дървета и храсти - 

дължина 1500 м по левия бряг и 3000 м 

по десния. Площ - 45 дка 

висок 

1 069 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA790R157 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дигите на р. Марица 1500 м по левия 

бряг и 3000 м по десния, с цел 

своевременно предприемане на мерки 

за предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

среден 

1 070 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA790R157 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

каналите и притоците, заустващи в р. 

Марица при с. Мененкьово от дървета, 

храсти, битови и строителни отпадъци 

- дължина 2000 м, площ ок. 20 дка. 

висок 

1 071 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Мененкьов

о 

Белово Пазарджик BG3MA790R157 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

в комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Марица, по 

продължение на съществуващата, до 

достигане на висока част на 

естествения терен в зоната на с. 

Мененкьово - приблизителна дължина 

110 м , височина 2 м, площ на 

укрепването - 0.7 дка. 

висок 

1 072 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене 

Белово, 

Септември 

Пазарджик BG3MA790R157 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на съществуващите диги 

на р. Марица и прилежащите им 

площи в зоната м-ду с. Мененкьово и 

с. Злокучене от дървета, храсти, 

дънери и др. - дължина 5500 м по 

висок 
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левия бряг и 4500 м по десния. Площ 

100 дка 

Почистване и подържане на коритата 

на каналите и деретата в зоната на 

засегнатия обект - около 3000 м, площ 

за почистване - 10 дка. Обща площ 110 

дка 

1 073 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене 

Белово, 

Септември 

Пазарджик BG3MA790R157 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дигите на р. Марица общо по двата 

бряга - 10 000 м , с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

среден 

1 074 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене, 

с. Бошуля 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Септември. 

среден 

1 075 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене, 

с. Бошуля 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Септември, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

среден 

1 076 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене, 

с. 

Звъничево 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на съществуващите диги 

на р. Марица и прилежащите им 

площи в зоната м-ду с. Злокучене и с. 

Звъничево от дървета, храсти, дънери 

и др. - дължина 2х6000 м по двата 

бряга, площ - 120 дка. 

висок 

1 077 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене, 

с. 

Звъничево 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите диги 

по двата бряга на р. Марица с 

приблизителна дължина 2х6000 м.  

висок 

1 078 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Злокучене, 

с. 

Септември Пазарджик BG3MA790R157 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци  

на съществуващите диги по двата 

бряга на р. Марица - общо 800 м, 0.5м 

висок 
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Звъничево надграждане. 

1 079 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158; 

BG3MA700R149  

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Пазарджик. 

среден 

1 080 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

Пазарджик Пазарджик BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158; 

BG3MA700R149  

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Пазарджик, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

нисък 

1 081 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Стамболийски. 

среден 
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1 082 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община 

Стамболийски, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

среден 

1 083 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на временни прегради от 

чували с пясък в зоната на ПСОВ - 150 

м, височина до 0.5 м. 

среден 

1 084 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски, с. 

Кадиево, с. 

Оризари 

Стамболийск

и; Родопи 

Пловдив BG3MA600R130; 

BG3MA700R143; 

BG3MA500R117 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

контура на засегнатите обекти на 

индустрията - дължина 1300м, 

височина 1 м. 

висок 

1 085 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево; 

с. Оризари 

Родопи Пловдив BG3MA600R130; 

BG3MA700R143; 

BG3MA500R117 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Родопи. 

среден 

1 086 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. Кадиево; 

с. Оризари 

Родопи Пловдив BG3MA600R130; 

BG3MA700R143; 

BG3MA500R117 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Родопи, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

среден 

1 087 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

гр. 

Стамболий

ски 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R143 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на временни прегради от 

чували с пясък в зоната на ПСОВ - 50 

м, височина до 0.5 м. 

среден 

1 088 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 
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гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 089 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 
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с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 090 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 
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с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 091 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 
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гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 092 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 
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с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 093 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола. Необходимо е да не 

се допуска обезлесяване на водосбора 

на р. Тополница и яз. Тополница 

висок 
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с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 094 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 
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с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 095 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 
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с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 096 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 
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с. 

Хаджиево; 

с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 097 Марица BG3_APSFR

_MA_07 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьов

о; с. 

Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. 

Звъничево; 

с. 

Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. 

Синитево; 

с. 

Мирянци; 

с. 

Огняново; 

с. 

Хаджиево; 

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийск

и; Родопи; 

Костенец 

Пазарджик; 

Пловдив; 

София 

област 

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117    

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 
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с. 

Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; 

гр. 

Костенец 

1 098 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; 

Калояново Пловдив BG3MA400R083 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Контролирано временно наводняване 

на селскостопански площи 

(обработваеми земи) от лявата страна 

на р. Стряма нагоре по течението от 

горния край на РЗПРН (над с. 

Черноземен) - заливане на 

приблизително 1500 дка. 

висок 

1 099 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Въвеждане и изпълнение на 

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи във 

водосбора на р. Стряма и р. Пикла. 

Площ 1000 дка и обучение на 30 души. 

висок 

1 100 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Стряма. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Стряма и 

притоците й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

много 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 266 

прегради в най-застршените зони и др. 

1 101 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Стряма. 

много 

висок 

1 102 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. 

Черноземен 

Калояново Пловдив BG3MA400R083 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на лявата защитна дига по 

р. Стряма в зоната на с. Черноземен 

(вкл. периодично почистване) на 

участък с дължина 1300 м 

много 

висок 

1 103 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; 

Калояново Пловдив BG3MA400R083 Надграждане на диги  

Надграждане на лявата дига на р. 

Стряма по цялата й дължина (надолу 

от моста на пътя м-ду с. Черноземен и 

с. Ръжево) - 1300 м със средна 

височина 1 м. 

много 

висок 

1 104 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; 

Калояново Пловдив BG3MA400R083 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Стряма на пътя м-ду с. 

Черноземен и с. Ръжево, пасарелката, 

яза на водохващането и дигите на р. 

Стряма (1300 м след моста и 1000 м 

над него). 

висок 

1 105 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на висока вълна се 

предвижда евакуация на населението 

от засегнатите райони на територията 

на Община Калояново 

среден 

1 106 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на висока вълна се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите райони на територията на 

Община Калояново, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

нисък 

1 107 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. Ръжево 

Конаре 

Калояново Пловдив BG3MA400R083  Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване за 

по левия бряг на р. Стряма от долния 

ктай на съществуващата такава, до с. 

Ръжево конаре - дължина 2400 м, 

висок 
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средна височина 2 м. Площ на 

укрепването - 13 дка. 

1 108 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево 

Конаре 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Стряма в зоната на с. 

Ръжево Конаре от дървета, храсти, 

блатна растителност, битови и 

строителни отпадъци - участък с 

дължина 3000 м, площ 100 дка. 

много 

висок 

1 109 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево 

Конаре 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R083  

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Стряма в зоната на с. 

Ръжево конаре - дължина 2200 м, 

височина 1.5 м. 

много 

висок 

1 110 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево 

Конаре 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R083  

Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по десния бряг на р. Стряма в зоната 

на с. Ръжево конаре - дължина 450 м, 

височина 1 м, площ на укрепването 1 

дка. 

много 

висок 

1 111 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево 

Конаре 

Калояново Пловдив BG3MA400R076 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р. Стряма след с. 

Ръжево конаре - дължина 2000 м, 

височина 2 м, площ на укрепването 12 

дка. 

висок 

1 112 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево 

Конаре 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Възстановяване на 

компрометирани диги 

Установено и изравяне на левия бряг 

на канала на р. Пикла в зоната на 

вливане в р. Стряма при с. Ръжево 

конаре. Следва да се предвидят 

укрепителни мероприятия - участък с 

дължина 200 м, площ на укрепването 

около - 2 дка. Обем на скалната маса - 

около 1000 м3. 

много 

висок 

1 113 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево 

Конаре 

Калояново Пловдив BG3MA400R077 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на р. Стряма в зоната на с. 

Ръжево конаре, прагът и облицовките, 

както и дигите на р. Пикла (около 700 

м). 

висок 

1 114 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

Контролирано временно наводняване 

на селскостопански площи 

(обработваеми земи) от лявата страна 

на р. Пикла нагоре по течението от 

горния край на РЗПРН (над с. 

среден 
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количества  Калояново) - заливане на 

приблизително 3000 дка. 

1 115 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. 

Калояново, 

с. Дълго 

поле 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077;  

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване коритото на р. 

Пикла с начало долния край на с. 

Калояново в участък с дължина около 

3000 м, площ 100 дка и почистване на 

канала над с. Дълго поле - 4000 м, 

площ 40 дка. 

много 

висок 

1 116 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. 

Калояново, 

с. Дълго 

поле 

Калояново Пловдив BG3MA400R077;  Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на р. Пикла в зоната м-ду с. 

Калояново и с. Дълго поле. 

висок 

1 117 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите райони на територията на 

Община Калояново. 

среден 

1 118 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите райони на 

територията на Община Калояново, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

нисък 

1 119 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. 

Черноземен 

Калояново Пловдив BG3MA400R083 Ликвидиране на 

замърсявания по време и 

непосредствено след аварии 

от наводнения 

При проведените огледи бе установено 

заустване на замърсени води в р. 

Стряма от промишлено предприятие 

при с. Черноземен. Следва да се 

предвидят мероприятия за контрол и 

ограничаване на замърсяването - 

изземване на около 50 000 м3 

повърхностен слой земна почва 

висок 

1 120 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

среден 
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разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

1 121 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 122 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 123 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 124 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 125 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола. Необходимо е да не 

се допуска обезлесяване на водосбора 

на р. Тополница и яз. Тополница 

висок 

1 126 Марица BG3_APSFR с. Ръжево; Калояново Пловдив BG3MA400R076; Ограничаване и/или Ограничаване и/или недопускане на висок 
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_MA_08 с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

1 127 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 128 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 129 Марица BG3_APSFR

_MA_08 

с. Ръжево; 

с. 

Черноземен

; с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго 

поле; 

Калояново 

Калояново Пловдив BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 130 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Чепеларска. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбора. Въз 

основа на съответния-хидроложко-

хидравличен модел следва да се 

предвидят максималните очаквани 

много 

висок 



Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите 2016-2021 г 

 271 

водни нива в р. Чепинска и притоците 

й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане на прегради от 

пясък в най-застршените зони и др. 

1 131 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки (навеси, огради, колиби и 

др.) от речните брегове и тераси на р. 

Чепинска, в рамките на гр. Чепеларе - 

0.2 дка. 

много 

висок 

1 132 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Чепеларска в рамките 

на РЗПРН - дължина 4 000 м, площ 20 

дка. 

много 

висок 

1 133 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Дейности за защита на 

речните брегове и корита от 

ерозия  вкл. биологично 

укрепване 

Стабилизиране на коритото на р. 

Чепеларска и притоците й чрез 

биологично укрепване, в комбинация 

със съоръжения за задържане и 

редуциране на твърдия отток, в това 

число едри скални късове, валуни, 

чакъл и дънери, извън зоната на 

РЗПРН. Площта подлежаща на 

залесяване по експертна оценка 

възлиза на 1.5 дка, а дължината на 

участъците за укрепване - 500 м. 

много 

висок 

1 134 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. 

Чепеларска с общ обем, по експертна 

оценка - 5 000 м3 

висок 

1 135 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на 

мостовете (3 бр.), подпорните стени 

(1560 м по левия бряг и 1230 м по 

десния) и праговете (6 бр.) по р. 

Чепеларска, в рамките на гр. Чепеларе, 

с цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

определяне необходимостта и обхвата 

на ремонтните работи, в т.ч. основни 

висок 
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ремонти и реконструкции.  

1 136 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по левия бряг на р. Чепеларска, 

нагоре по течението от заустването на 

ляв приток (Камбурска река). У-кът е с 

дължина 500 м, а височината на 

стените - 2.5 м. 

среден 

1 137 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по десния бряг на р. Чепеларска, 

нагоре по течението от заустването на 

ляв приток (Камбурска река). У-кът е с 

дължина 150 м, а височината на 

стените - 2.5 м. 

висок 

1 138 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите райони в 

рамките на РЗПРН р.Чепеларска - 

Чепеларе 

среден 

1 139 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

жилищни и смесени жилищни райони 

в най-ниските части на РЗПРН 

р.Чепеларска - Чепеларе 

нисък 

1 140 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Реконструкция на наличните подпорни 

стени по левия бряг на р. Чепинска 

след моста на ул. Мрамор/Гаджуров - 

дължина 75 м, височина- 4м. 

висок 

1 141 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на наличните подпорни 

стени по левия бряг на р. Чепинска при 

вливането на р. Сивковска - дължина 

120 м, височина- 1м. 

висок 

1 142 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изграждането на 

временни прегради за локална защита 

на сградите в засегнатите райони. 

Общата дължина на преградите 

възлиза на 45 м, а, а височината до 1 м) 

среден 

1 143 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на наличните подпорни 

стени по левия бряг на р. Чепинска в 

зоната на ПГ по селско, горско 

стопанство и туризъм - дължина 400 м, 

височина- 1м. 

среден 
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1 144 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатата 

комунална инфраструктура в най-

ниските части на РЗПРН р.Чепеларска 

- Чепеларе 

среден 

1 145 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Сивковска в рамките на 

РЗПРН - дължина 1750 м, площ 9 дка. 

много 

висок 

1 146 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки (навеси, огради, колиби, 

гаражи и др.) от речните брегове и 

тераси на р. Сивковска, в рамките на 

гр. Чепеларе - 1.2 дка. 

много 

висок 

1 147 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. 

Чепеларска с общ обем, по експертна 

оценка - 1800 м3. 

висок 

1 148 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на 

мостовете (7 бр.), подпорните стени 

(690 м по левия бряг и 830 м по 

десния) и праговете (3 бр.) по р. 

Сивковска, в рамките на гр. Чепеларе, 

с цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения и за 

определяне необходимостта и обхвата 

на ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

1 149 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на мост при сграда на 

фирма Фунгоробика. Съоръжението 

трябва да се замени с ново, с по-голям 

светъл отвор. По експертна оценка се 

препоръчва повдигане на моста и 

респективно пътя с приблизително 1 м 

и изграждане на крилни стени от двете 

му страни. 

висок 

1 150 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по десния бряг на р. Сивковска 

надолу по течението от моста на ул. 

Дичо Петров до привързването й към 

среден 
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съществуваща ст.бет. Стена. 

Дължината на съоръжението възлиза 

на 175 м, а височината - 2.5 м. 

1 151 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по левия бряг на р. Сивковска 

надолу по течението от моста на ул. 

Дичо Петров м-ду съществуващи ст. 

бет. стени. Дължината на 

съоръжението възлиза на 115 м, а 

височината - 2.5 м. 

висок 

1 152 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изграждането на 

временни прегради за локална защита 

на засегнатия обект. Общата дължина 

на преградите възлиза на 125 м, а, а 

височината до 0.5 м) 

среден 

1 153 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

1 154 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян  

BG3MA500R116 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по левия бряг на р. Чепеларска в 

горен край при вливането на десен 

приток . Дължината на съоръжението 

възлиза на 510 м, а височината - 2.5 м. 

среден 

1 155 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия 

за работа на обектите. 

среден 

1 156 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по левия бряг на р. Чепеларска 

при ПГ по селско, горско стопанство и 

туризъм. Дължината на съоръжението 

възлиза на 65 м, а височината - 2.5 м. 

среден 

1 157 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Реконструкция на наличните подпорни 

стени по десния бряг на р. Чепинска 

след моста в зоната на фабрика за ски 

"Амер спортс" - дължина 310 м, 

височина- 1м. 

висок 

1 158 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по десния бряг на р. Чепеларска 

среден 
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в горен край моста при вливането на 

десен приток - р. Изворски дол. 

Дължината на съоръжението възлиза 

на 460 м, а височината - 2.5 м. 

1 159 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

1 160 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 161 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 162 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 163 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 164 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Да не се допуска обезлесяване на 

водосбора на р. Чепеларска, а при 

извършване на регламентирани сечи да 

се предвидят мероприятия за 

възстановяване, чрез засаждане на 

нови дървесни видове, подпомагащи 

забавянето на повърхностния отток. 

висок 

1 165 Марица BG3_APSFR гр. Чепеларе Смолян BG3MA500R115; Ограничаване и/или Ограничаване и/или недопускане на висок 
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_MA_09 Чепеларе BG3MA500R116 недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

1 166 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 167 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 168 Марица BG3_APSFR

_MA_09 

гр. 

Чепеларе 

Чепеларе Смолян BG3MA500R115; 

BG3MA500R116 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 169 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Потока. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставя своевременно информация 

за паднали валежи във водосбора и 

водните нива в язовирите в рамките на 

РЗПРН. Въз основа на съответния 

хидроложко-хидравличен модел, 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Потока и 

притоците ѝ в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане на прегради от 

пясък в най-застрашените зони и др. 

висок 

1 170 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Потока в рамките на гр. 

Съединение (непосредствено след 

вливането на р. Мармаришкото дере) и 

десния ѝ приток, вливащ се в 

промишлената зона от дървета, храсти, 

битови и строителни отпадъци с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост. Дължината на участъка 

за почистване е 5400 м, а площта 

среден 
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приблизително 78 дка. По притока се 

предвижда ежегодно почистване на 

участък с дължина около 1000 м и 

площ - 10 дка. 

1 171 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R129 Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области 

Регулиране на нивата в язовира над гр. 

Съединение и останалите водоеми на 

р. Потока и притоците ѝ над града и 

своевременно освобождаване на обеми 

за ретензиране на очаквани високи 

води. 

много 

висок 

1 172 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R129 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири 

Периодично почистване на откосите на 

стената и долния участък от дървета и 

храсти. Поддръжка на основния 

изпускател и затворните му органи в 

изправно техническо състояние, 

мониторинг на положението на 

депресионната крива и филтрацията 

през, под и около язовирната стена 

висок 

1 173 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R129 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на р. Потока в най-северната 

част на гр. Съединение 

висок 

1 174 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево; 

с. 

Цалапица 

Съединение; 

Марица; 

Родопи 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Ликвидиране на 

замърсяванията в границите 

на СОЗ 

Въвеждане на система за строг 

контрол върху замърсителите в 

поречието на р. Потока. 

висок 

1 175 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево; 

с. 

Цалапица 

Съединение; 

Марица; 

Родопи 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

р. Потока и притоците ѝ. 

нисък 

1 176 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 20-годишна висока вълна 

се предвижда евакуация на 

среден 
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(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

населението от засегнатите райони на 

територията на Община Съединение. 

1 177 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 20-годишна висока вълна 

се предвижда изпомпване на води от 

засегнатите райони на територията на 

Община Съединение, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

среден 

1 178 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R129 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Временно заливане на зелени площи 

зад дясната защитна дига на р. Потока, 

чрез прекъсване на същата в участъка 

между най-северния квартал и града - 

приблизително 700 дка. 

среден 

1 179 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на габионна стена по двата 

бряга на р. Потока в зоната на вливане 

на десен приток, промишлена зона, гр. 

Съединение - 1400 м по левия бряг, 

420 м по десния и около 2х40 м по 

притока, височина 1 м 

среден 

1 180 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на мост на ул. 

"Чардафон Велики" в гр. Съединение. 

висок 

1 181 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е 

Съединение Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

корекциите (2х580 м непосредствено 

над вливането на десен приток при 

промишлена зона), мостовете и 

пасарелките (общо 15 съоръжения) на 

р. Потока и притока ѝ в гр. 

Съединение. 

висок 

1 182 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

с. Войсил; 

с. 

Костиево; 

с. 

Цалапица 

Марица; 

Родопи 

Пловдив BG3MA500R128 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване коритото на р. 

Потока - 3000 м нагоре по течението от 

моста на магистрала "Тракия" и 4500 м 

надолу, площ за почистване - 150 дка. 

среден 

1 183 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

с. 

Костиево; 

с. Радиново 

Марица Пловдив BG3MA500R128 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста над р. Потока на пътя между с. 

висок 
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състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Костиево и с. Радиново 

1 184 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. Войсил 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

дигите (2х4000 м) и моста на ж.п. 

линията над р. Потока в участъка 

между гр. Съединение и с. Войсил.  

висок 

1 185 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

нисък 

1 186 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 187 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 188 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 189 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 190 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

висок 
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Войсил; с. 

Костиево 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

акация и топола 

1 191 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 192 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 193 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 194 Марица BG3_APSFR

_MA_10 

гр. 

Съединени

е; с. 

Войсил; с. 

Костиево 

Съединение; 

Марица 

Пловдив BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 195 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Стабилизиране коритата на притоците 

на р. Въча чрез биологично укрепване, 

извън зоната на РЗПРН. Площта 

подлежаща на залесяване по експертна 

оценка възлиза на 5 дка, а дължината 

на участъците за укрепване - 2000 м.                                                                                    

много 

висок 

1 196 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131 Планиране и изграждане на 

защитни и регулиращи 

съоръжения за 

водозадържане на високи 

води и наноси – те са извън 

или в населените места 

Изграждане на защитни и регулиращи 

съоръжения за за задържане на наноси. 

Приблизителната бройка на 

наносозадържащите съоръжения е 15. 

Същите могат да се изпълнят от 

стоманобетон с единичен обем за 

съоръжение - 10м3 . 

много 

висок 

1 197 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131 Залесяване и стопанисване 

на гола площ във вододайна 

зона на язовир и/или на 

водохващане от 

повърхностни води. 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на яз. Кричим и останалите 

язовири от каскадата нагоре по 

течението на р. Въча, с цел забявяне на 

повърхностния отток. Площта, която 

висок 
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Изграждане на защитен 

горски пояс 

може да бъде залесена по експертна 

оценка е 400 дка. 

1 198 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Въча или др. мероприятия по 

съоръженията от каскадата нагоре по 

течението, при което се очаква 

преминаване на значителни водни 

количества през реката. При 

необходимост да се предвидят 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане на временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 

1 199 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131;  Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Въча от 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата хидравлична проводимост в 

участък от 2500 м непосредствено след 

язовирна стена Кричим. Площта 

подлежаща на периодично почистване 

е приблизително 20 дка. 

много 

висок 

1 200 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Доизграждане  и 

модернизиране на мрежата 

за метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг  

Доизграждане  и модернизиране на 

мрежата за метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг  

висок 

1 201 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131;  Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Поддържане на облекчителните 

съоръжения при язовирните стени от 

цялата каскада на р. Въча в добро 

техническо и експлоатационно 

състояние.  

много 

висок 

1 202 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131;  Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Въча, в зоната на 

РЗПРН - 500 дка. 

висок 

1 203 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Опазване на крайбрежните 

заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на 

водохранилищата 

Стриктен контрол на нормативните 

изисквания за забрана на дейности в 

крайбрежните заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на 

водохранилищата, като: a) складиране 

на пестициди, депонирането и 

третирането на отпадъци; б) 

строителството на животновъдни 

много 

висок 
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ферми; в) строителство на стопански и 

жилищни постройки; г) миенето и 

обслужването на транспортни 

средства; д) засаждане на трайни 

насаждения с плитка коренова 

система; е) изхвърляне на всякакъв тип 

отпадъци 

1 204 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131  Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Въча от 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата хидравлична проводимост в 

участък от 1500 м, с начало на 500 м 

нагоре по течението от 

сградоцентралата на ВЕЦ Кричим. 

Площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 15 дка. 

много 

висок 

1 205 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131  Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на яза и 

затворните органи (саваците) при 

водохващане в зоната на ВЕЦ Въча 1, 

подпорната стени по левия бряг на р. 

Въча в зоната на ВЕЦ Въча 1 (200 м) , 

с цел своевременно предприемане на 

мерки за предотвратяване на 

разрушения при наводнения, 

недопустимо покачване на водните 

нива пред яза и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

1 206 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив  BG3MA600R130 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на незаконни постройки, 

складирани материали и временни 

постройки (навеси, огради, колиби и 

др.) заливаната тераса и лявата оградна 

дига на р. Въча в северната част на гр. 

Кричим - 7 дка. 

много 

висок 

1 207 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Въча от дървета, храсти, 

включително наноси в урбанизираната 

част на гр. Кричим - дължина 2 300 м, 

площ 100 дка. 

много 

висок 

1 208 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

Отстраняване на твърди вещества от 

коритото на р. Въча в зоната на гр. 

висок 
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корито Кричим. Общ обем - 5000 м3. 

1 209 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на 

мостовете (2бр.) и пасарелка над р. 

Въча, подпорните стени (1050 м по 

левия бряг и  940 м по десния) дигите 

(1000 м по левия бряг и 2000 м по 

десния) на р. Въча в зоната на гр. 

Кричим , с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

1 210 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна дига 

по левия бряг на р. Въча в най-

северната част на гр. Кричим - 

дължина 600 м, височина - 2м; 6 дка 

залесяване 

висок 

1 211 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

от предпазните диги на р. Въча в най-

северния край на гр. Кричим - обща 

дължина - 200 м. 

много 

висок 

1 212 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите обекти от 

първи приоритет в рамките на гр. 

Кричим. 

среден 

1 213 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите части на жилищни 

райони, смесени жилищни райони и 

комунална инфраструктура в рамките 

на РЗПРН 

нисък 

1 214 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. парапет 

по десния бряг на р. Въча в най-

южната част на гр. Кричим - дължина 

80 м, а височината на стените - 1 м. 

много 

висок 

1 215 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

Почистване коритото на р. Въча от 

дървета и храсти и наноси, с цел 

много 

висок 
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осигуряване преминаване 

на висока вълна  

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост в участък от 7000 м 

непосредствено след гр. Кричим. 

Площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 100 дка. 

1 216 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на 

дигите (7000 м по левия бряг и 7000 м 

по десния) на р. Въча в зоната след гр. 

Кричим , с цел своевременно 

предприемане на мерки за 

предотвратяване на разрушения при 

наводнения и за определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

1 217 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R130 Възстановяване на 

компрометирани диги 

Възстановяване на слегнали участъци 

от предпазните диги на р. Въча в след 

гр. Кричим - обща дължина - 1000 м. 

много 

висок 

1 218 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията и 

техническата инфраструктура, 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

среден 

1 219 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията и техническата 

инфраструктура, разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

много 

нисък 

1 220 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

1 221 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

висок 
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Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

по проблемите свързани с 

наводненията 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

1 222 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 223 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 224 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 225 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

1 226 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 227 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 228 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 
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1 229 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 230 Марица BG3_APSFR

_MA_11 

гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Перущица 

Пловдив BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

1 231 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Девинска. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбора. Въз 

основа на съответния-хидроложко-

хидравличен модел следва да се 

предвидят максималните очаквани 

водни нива в р. Девинска и притоците 

й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане на прегради от 

пясък в най-застршените зони и др. 

много 

висок 

1 232 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Девинска от 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата хидравлична проводимост в у-

ка от РЗПРН, разположен извън 

границите на гр. Девин, нагоре по 

течението на реката. Площта 

подлежаща на периодично почистване 

е приблизително 12 дка, а у-ка е с 

приблизителна дължина 750 м. 

много 

висок 

1 233 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Създаване/Изграждане или 

Поддържане/Оптимизиране 

на системата за наблюдение 

и прогнозиране на валежите 

Изграждане на система за наблюдение 

в реално време и за прогнозиране на 

валежите във водосбора на р. 

Девинска. 

много 

висок 
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и речния отток в целия 

речен басейн, вкл. 

експлоатацията на 

язовирите  

1 234 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Девинска. 

много 

висок 

1 235 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито от 

наносни отложения, редуциращи 

светлото сечение на коритото и 

респективно хидравличната му 

проводимост. Общият обем на 

предвидения за изземане материал от 

р. Девинска за целия РЗПРН възлиза на 

800 м3. 

висок 

1 236 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Девинска с цел 

забявяне на повърхностния отток. 

Площта, която може да бъде залесена 

по експертна оценка е 1000 дка. 

много 

висок 

1 237 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние  на 

мостовете (5 бр.), пасарелките (3 бр.), 

праговете (8 бр.) и подпорните стени 

(2350 м ляв бряг и 550 м - десен) на р. 

Девинска в рамките на гр. Девин  

висок 

1 238 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Девинска в рамките на 

гр. Девин - дължина 2800 м, площ 60 

дка. 

много 

висок 

1 239 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

подпорна стена по левия бряг на р. 

Девинска в у-ка м-ду моста на ул. 

Васил Левски (в западния край на гр. 

Девин) и моста към завод Девин АД, в 

източната му част - дължина 700 м и  

височина 4 м. 

среден 

1 240 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен 

стоманобетонен парапет над 

среден 
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каменнозидана подпорна стена по 

левия бряг на р. Девинска в у-ка м-ду 

вливането на ляв приток при ул. 

Буслуджа и моста при ул Родопи и ул. 

Васил Левски  - дължина 700 м и  

височина 4 м. 

1 241 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови 

или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се 

на пътя на оттичане на 

високите води.   

Изграждане на нови подпорни стени 

непосредствено пред съществуващите 

каменнозидани такива, при което 

наличните временни и постоянни 

постройки, стъпващи върху 

съществуващата стена, да останат зад 

новата. У-кът е с дължина 150 м, а 

височината на новите стени - 3 м. 

висок 

1 242 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен 

стоманобетонен парапет над 

каменнозидана подпорна стена (на 

мястото на стществуващия стоманен) 

по левия бряг на р. Девинска в участък 

с дължина 370 м и долен край, 

фиксиран на приблизително 130 м 

нагоре по течението от моста на ул. 

Освобождение. Височината на 

парапета е приета 1 м. 

среден 

1 243 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване водни количества 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на хора 

от зоната на засегнатите Жилищни и 

Смесени жилищни райони на 

територията на гр. Девин. 

висок 

1 244 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите Смесени жилищни 

и жилищни райони с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот на цялата територия на РЗПРН. 

среден 

1 245 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на р. Девинска в у-ка нагоре 

по течението от моста на ул. 

Освобождение с приблизителна 

дължина 130 м . Височината на стената 

е приета 3 м. 

среден 
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1 246 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Девинска от 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата хидравлична проводимост в у-

ка от РЗПРН, разположен извън 

границите на гр. Девин, надолу по 

течението от града до опашката на яз. 

Цанков камък. Площта подлежаща на 

периодично почистване е 

приблизително 20 дка, а у-ка е с 

приблизителна дължина 1300 м. 

много 

висок 

1 247 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

водосборни области. 

Изготвяне на диспечерски графици и 

поддържане на обем в яз. Цанков 

камък, осигуряващ поемане на високи 

води вследствие продължителни 

валежи и/или снеготопене, без това да 

доведе до значително покачване на 

водните нива. Да не се допускат 

изпитвания на облекчителните 

съоръжения при наличие на данни за 

предстоящи валежи и постъпване на 

големи водни обеми. 

много 

висок 

1 248 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване водни количества 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

скъпа техника от засегнатите 

индустриални обекти за цялата 

територия на РЗПРН. 

среден 

1 249 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите индустриални 

обекти  за цялата територия на РЗПРН. 

среден 

1 250 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. парапет 

над съществуващите подпорни стени 

по по левия бряг на р. Девинска в у-ка 

м-ду  моста към завод Девин АД, в 

източната част на предприятието и ул. 

Бузлуджа (при вливането на ляв 

приток) - дължина 500 м и  височина 1 

м. 

висок 

1 251 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

среден 
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актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

1 252 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 253 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 254 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 255 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 256 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

1 257 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 258 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

висок 
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риск от наводнения наводнения 

1 259 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 260 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 261 Марица BG3_APSFR

_MA_12 

гр. Девин Девин Смолян BG3MA600R136 Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

1 262 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R146 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Стабилизиране на коритото на р. Стара 

река и притоците й чрез биологично 

укрепване, в комбинация със 

съоръжения за задържане и 

редуциране на твърдия отток, в това 

число едри скални късове, валуни, 

чакъл и дънери, извън зоната на 

РЗПРН. Площта подлежаща на 

залесяване по експертна оценка 

възлиза на 10 дка, а дължината на 

участъците за укрепване - 500 м. 

много 

висок 

1 263 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Стара река. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Стара река и 

притоците й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 
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1 264 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R146 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Стара река 

от дървета, храсти и наноси с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост в у-ка м-ду Бетонов 

център Табахната и гр. Пещера - 

дължина 1700 м. Площта подлежаща 

на периодично почистване е 

приблизително 13 дка. 

много 

висок 

1 265 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Създаване/Изграждане или 

Поддържане/Оптимизиране 

на системата за наблюдение 

и прогнозиране на валежите 

и речния отток в целия 

речен басейн, вкл. 

експлоатацията на 

язовирите  

Изграждане на система за наблюдение 

в реално време и за прогнозиране на 

валежите във водосбора на р. Стара 

река. 

много 

висок 

1 266 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. Стара 

река. 

много 

висок 

1 267 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R146 Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Стара река, в зоната на 

РЗПРН - 500 дка. 

висок 

1 268 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R146 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

подпорна стена по левия бряг на р. 

Стара река в зоната на Бетонов център 

Табахната - дължина 250 м и височина 

2 м. 

среден 

1 269 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R146 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете на р. Стара река нагоре по 

висок 
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състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

течението от гр. Пещера - 4 бр.  

1 270 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R146 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Разширяване на зоната за достъп към 

обектите от комуналната 

инфраструктура по десния бряг на р. 

Стара река над гр. Пещера чрез 

отнемане на материал от левия бряг и 

демонтаж на съществуващ мости 

изграждане на нов. Материалът за 

изземане е оценен на 80 м3. Новата 

пасарелка следва да се изпълни като 

ст.бет. конструкция, по аналогия със 

съществуващата, но с 2 м по-голям 

отвор. Ширината на моста е 

приблизително 3 м, а дължината на 

отвора (след реконструкция) - 8 м. 

висок 

1 271 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на огради и складирани 

материали, разположени във високата 

част на речното корито, корекцията. 

Площта подлежаща на почистване 

възлиза на 1 дка. 

много 

висок 

1 272 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Стара река в рамките на 

гр. Пещера от растителност, битови и 

строителни отпадъци - дължина 2700 

м, площ 54 дка. 

висок 

1 273 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Почистване на запълнени с 

наноси басейни 

Отнемане на част от наносните 

отложения в коритото на р. Стара река 

в рамките на гр. Пещера. Обемът, 

подлежащ на изземане е оценен на 

6000 м3. 

висок 

1 274 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (5 бр.), подпорните стени 

(1780 м по левия бряг и 1770 м по 

десния бряг) и праговете (3 бр.) на р. 

Стара река в гр. Пещера - 4 бр.  

висок 

1 275 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. парапет 

по левия бряг на р. Стара река м-ду 

моста при Читалище Развитие и 

пешеходния мост в зоната на "Биовет" 

висок 
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АД - дължина 350 м , височина 0.5 м. 

1 276 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. парапет 

по левия бряг на р. Стара река - 150 м 

над моста на ул. "Михаил Такев". 

много 

висок 

1 277 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Повдигане връхната конструкция на 

моста на ул. "Михаил Такев" с 1 м. 

висок 

1 278 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. Парапет 

над съществуваща подпорна стена по 

десния бряг на р. Стара река - 210 м 

над моста на ул. "Михаил Такев" и 115 

м след него, височина 0.5 м. 

висок 

1 279 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Бяга Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Стара река 

от дървета и храсти, с цел увеличаване 

на общата хидравлична проводимост в 

зоната на с. Бяга - дължина 1200 м. 

Площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 8 дка. 

много 

висок 

1 280 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Бяга Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста и водохващането на р. Стара 

река в най-източната част на с. Бяга. 

висок 

1 281 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. 

Исперихов

о 

Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Стара река в рамките на 

с. Исперихово от растителност, битови 

и строителни отпадъци - дължина 1600 

м, площ 32 дка. 

много 

висок 

1 282 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. 

Исперихов

о 

Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на р. Стара река на 

Републикански път III-375 в 

централната част на с. Исперихово. 

висок 

1 283 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. 

Исперихов

о 

Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига и 

биологично укрепване по левия бряг 

на р. Стара река, непосредствено над 

моста на Републикански път III-375 - 

дължина 660 м, височина 2 м, площ на 

укрепването - 5.5 дка. 

Изграждане на земнонасипна дига и 

биологично укрепване по левия бряг 

среден 
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на р. Стара река - дължина 850 м, 

височина 2 м, площ на укрепването - 7 

дка. 

1 284 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. 

Исперихов

о 

Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Стара река, 

непосредствено над моста на 

Републикански път III-375 - дължина 

620 м, височина 3.5 м. 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Стара река 

непосредствено след моста на 

Републикански път III-375 - дължина 

710 м, височина 3.5 м. 

висок 

1 285 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. 

Исперихов

о 

Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

р. Стара река и притоците й (около 

1500 дка) 

висок 

1 286 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA700R144 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Стара река 

от дървета, храсти и наноси с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост в зоната на гара Кричим, 

гр. Кричим - дължина 900 м. Площта 

подлежаща на периодично почистване 

е приблизително 6.5 дка. 

много 

висок 

1 287 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA700R144 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

съществуваща дига по десния бряг на 

р. Стара река в зоната на гара Кричим, 

гр. Кричим. Дължината на у-ка възлиза 

на 880 м, а височината на 

надграждането - 0.5м (средно). 

висок 

1 288 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA700R144 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста на р. Стара река на ж.п. линията 

при гара Кричим и дигите (1000 м ляв 

бряг и 1500 м - десен) 

висок 

1 289 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Куртово 

Конаре 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R144 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Стара река 

от дървета, храсти и наноси с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост нагоре по течението от с. 

Ново село (4000 м). Площта 

подлежаща на периодично почистване 

е приблизително 25 дка. 

много 

висок 
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1 290 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Куртово 

Конаре 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R144 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

съществуваща дига по левия бряг на р. 

Стара река в зоната нагоре по 

течението от моста над реката при 

южния край на с. Куртово Конаре. 

Дължината на у-ка възлиза на 1250 м, а 

височината на надграждането - 0.5м 

(средно). 

висок 

1 291 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Куртово 

Конаре 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R144 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете на р. Стара река в зоната на 

с. Куртово Конаре (2 бр.) и дигите 

(3000 м ляв бряг и 3000 м - десен) 

висок 

1 292 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Ново 

село 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R144 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Стара река в рамките на 

с. Ново село от растителност, битови и 

строителни отпадъци - дължина 2000 

м, площ 14 дка. 

много 

висок 

1 293 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Реконструкция на съществуващия 

коригиран участък от р. Звездица в 

зоната на ЖЗ квартал Луковица над 

моста на ул. "Петър Раков". 

среден 

1 294 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Повдигане на моста на ул. "Петър 

Раков", над р. Звездица с 1 м. 

висок 

1 295 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. парапет 

над съществуваща подпорна стена по 

десния бряг на р. Стара река - 500 м 

след моста на Републикански път III-

377, височина 1 м. 

среден 

1 296 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга 

Пещера; 

Брацигово 

Пазарджик BG3MA700R144 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете на р. Стара река в зоната м-

ду гр. Пещера и с. Бяга (3 бр.) и 

дигите/подпорните стени (2000 м ляв 

бряг и 2000 м - десен) 

среден 

1 297 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга 

Пещера; 

Брацигово 

Пазарджик BG3MA700R144 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване коритото на р. 

Стара река от дървета, храсти и наноси 

с цел увеличаване на общата 

хидравлична проводимост в у-ка м-ду 

гр. Пещера и с. Бяга - дължина 5600 м. 

висок 
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Площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 40 дка. 

1 298 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга 

Пещера; 

Брацигово 

Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Стара река, 

непосредствено над моста на 

Републикански път III-375 - дължина 

100 м, височина 3.5 м 

висок 

1 299 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Бяга Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Стара река, в 

непосредствена близост до с. Бяга за 

локална защита на застрашените 

индустриални обекти - дължина 270 м, 

височина 2.5 м 

висок 

1 300 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Бяга Брацигово Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Стара река, 

успоредно на Републикански път III-

375, нагоре по течението от вливането 

на р. Равногорска река - дължина 650 

м, височина 2м. 

висок 

1 301 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера Пещера Пазарджик BG3MA700R144 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Стара река за локална 

защита на засегнатите индустриални 

обекти - дължина 165 м, височина 2.5 

м. 

висок 

1 302 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Кричим Кричим Пловдив BG3MA700R144 Надграждане на диги Възстановяване и надграждане на 

съществуваща дига по левия бряг на р. 

Стара река в зоната на ж.п. гара 

Кричим. Дължината на у-ка възлиза на 

1000 м, а височината на надграждането 

- 1м (средно). 

нисък 

1 303 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Кричим; 

с. Куртово 

Конаре 

Кричим; 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R144 Преустройство или 

изграждане на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване от 

площ 10 дка). 

висок 

1 304 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

с. Ново 

село 

Стамболийск

и 

Пловдив BG3MA700R144 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете на р. Стара река в зоната с. 

Ново село и долния край на РЗПРН (1 

бр.) и дигите (3000 м ляв бряг и 3000 м 

- десен) 

среден 

1 305 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

среден 
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о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

и актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

1 306 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 307 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 308 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 
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ски; с. 

Триводици 

1 309 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 310 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

1 311 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 312 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 
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Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

1 313 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 314 Марица BG3_APSFR

_MA_13 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихов

о; гр. 

Кривим; с. 

Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболий

ски; с. 

Триводици 

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийск

и 

Пловдив; 

Пазарджик 

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 315 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Стабилизиране на коритото на р. Стара 

река и притоците й чрез биологично 

укрепване, в комбинация със 

съоръжения за задържане и 

редуциране на твърдия отток, в това 

число едри скални късове, валуни, 

чакъл и дънери, извън зоната на 

РЗПРН. Площта подлежаща на 

залесяване по експертна оценка 

възлиза на 15 дка, а дължината на 

участъците за укрепване - 3000 м. 

много 

висок 

1 316 Марица BG3_APSFR гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на системи за Изграждане на система за ранно много 
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_MA_14 ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Стара река. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Стара река и 

притоците й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

висок 

1 317 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Стара река в 

урбанизираната част на гр. Батак, 

включително промишлената зона над 

населеното място - дължина 3400 м, 

площ около 20 дка. 

много 

висок 

1 318 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Стара река, в зоната на 

РЗПРН - 2000 дка. 

висок 

1 319 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на  

корекцияте на р. Стара река - Батак в 

зоната на РЗПРН (подпорни стени - 

2х2700 м) и дънна облицовка,  мостове 

(12 бр.) и пасарелки, за да се 

набележат мерки за недопускане на 

разрушения при наводнения и да се 

определи необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. и основни 

ремонти и реконструкции.  

висок 

1 320 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Отстраняване на отложени твърди 

вещества от коритото на р. Стара река-

Батак в зоната на гр. Батак. Общ обем 

на наносите - 500 м3. 

висок 

1 321 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Координация и 

сътрудничество между 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

среден 
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всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

вълна се предвижда евакуация на 

населението от засегнатите обекти от 

първи приоритет в рамките на гр. 

Батак. 

1 322 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите части на гр. Батак. 

среден 

1 323 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Стара река с приблизителна дължина 

2х2700 м. Предвижда се стабилизиране 

на фундаментите на подкопаните 

участъци, чрез бетониране на петите 

им, при височина на укрепването 1.0 м 

(над дъното на реката) и дебелина 0.8 

м, с обща дължина по двата бряга 1000 

м. Крепежът следва да се армира 

висок 

1 324 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Предвижда се изграждане на 10 бр. 

дънни стоманобетонни прага, всеки с 

дължина 10 м, височина 1.0 м и 

ширина 0.5 м.  

висок 

1 325 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на нови 

корекции 

Тази мярка включва доизграждане на 

недовършените участъци от оградните 

стени в югозапаната част на гр. Батак - 

зоната над стадиона и в района над 

ремонтната база на НЕК ЕАД - 

предприятие "Язовири и каскади" - 

стени с обща дължина по двата бряга  

L= 400 м. H=3.5 m. Надграждане на 

съществуващите оградни стени  по 

десния бряг с височина h=1.20 м. в 

участъка на изток след моста на 

Републикански път II-37 (Улица 

"Антонивановци") с дължина  L= 200 

m.                                           

среден 

1 326 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Премахване или реконструкция на 

съоръжения с недостатъчна 

хидравлична проводимост, които 

създават подприщване на водните нива 

в участъка над тях. В участъка след 

покритата корекция до гимназията 

върху речното корито е изградена 

много 

висок 
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сграда, чиято основна плоча навлиза на 

около 0.6 м надолу в сечението на 

корекцията, при което светлата 

височина на отвора остава не повече от 

1.30 м. Това създава условия за 

подприщване при високи води, като 

преставлява опасност, както за самата 

сграда, така и за заливане на съседните 

улици и имоти от преливащите води. В 

рамките на същата мярка следва да 

бъде повдигнат с 1,0 м мостът на 

Републикански път II-37 (ул. 

"Антонивановци") 

1 327 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуващите 

оградни стени  по десния бряг с 

височина h=1.00 м. в участъка с 

дължина  L= 200 m (до моста на 

Републикански път II-37/ул. 

"Антонивановци").                                  

висок 

1 328 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуващите 

оградни стени  по десния бряг с 

височина h=1.00 м. в участъка с 

дължина  L= 80 m.                                     

висок 

1 329 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени твърди вещества по дъното и 

при левия бряг на р. Стара река-Батак 

(70 м), в зоната на вливането на река 

Карлъшка - ок. 200 м3 

висок 

1 330 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на оградни стени с 

височина h=3.00 м в участъка на 

десния бряг на р.Стара река с дължина  

L= 150 m. Надграждане на 

съществуваща стена L=100 м. H=1.0 m.                                    

висок 

1 331 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 5 дка 

много 

висок 

1 332 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени твърди вещества в зоната на 

река Карлъшка преди вливането в 

Стара река - ок. 400 м3 

висок 

1 333 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на бетонова защитна стена 

в участък с дължина 300 м общо по 

висок 
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двата бряга и височина 2 м  

1 334 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Премахване на брод (водосток) и 

изграждане на нов мост със светъл 

отвор 7 м, височина 2 м и ширина на 

платното - 3 м 

висок 

1 335 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

ценна техника и персонал от 

засегнатите обекти от втори приоритет 

в рамките на гр. Батак. 

среден 

1 336 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изпомпване на 

води от засегнатите обекти по втори 

приоритет в гр. Батак. 

среден 

1 337 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Изграждане на нови 

корекции 

Предвижда се надграждане на 

съществуващата оградна стена с 

дължина 80 м и височина 1.0 м.  

висок 

1 338 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи във 

водосбора на р. Карлъшка (1000 дка). 

Предвижда се едно обучение с 30 

участника 

среден 

1 339 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

1 340 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 341 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

висок 
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при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

1 342 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 343 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 344 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

1 345 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 346 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 347 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 348 Марица BG3_APSFR

_MA_14 

гр. Батак Батак Пазарджик BG3MA700R148 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 349 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Поибрене; 

с. Мухово 

Ихтиман; 

Панагюрище 

Пазарджик; 

област 

София 

BG3MA800R159; 

BG3MA800L160;  

Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние на яз. 

Тополница и прилежащите му 

съоръжения - основни изпускатели, 

преливници и др.  

висок 

1 350 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Лесичово Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

Поддръжка на облекчителните 

съоръжения, почистване въздушния 

много 

висок 
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съществуващи язовири. откос, мониторинг на положението на 

депресионната крива и филтрацията 

през, под и около язовирната стена на 

яз. Тополница 

1 351 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. Динката 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на екстремни водни 

количества по-големи от 100 г. вълна и 

вследствие преливане на яз. 

Тополница, надхвърлящи 1000-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на хора от най-засегнатите 

райони по цялата територията на 

община Лесичово 

среден 

1 352 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. Динката 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на екстремни водни 

количества по-големи от 100 г. вълна и 

вследствие преливане на яз. 

Тополница, надхвърлящи 1000-

годишна висока вълна се предвижда 

изпомпване на води от най-засегнатите 

райони в най-ниските части на 

засегнатите райони по цялата 

територията на община Лесичово 

нисък 

1 353 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Поибрене; 

с. Мухово 

Ихтиман; 

Панагюрище 

Пазарджик; 

област 

София 

BG3MA800R159; 

BG3MA800L160;  

Залесяване и стопанисване 

на гола площ във вододайна 

зона на язовир и/или на 

водохващане от 

повърхностни води. 

Изграждане на защитен 

горски пояс 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на яз. Тополница с цел 

забявяне на повърхностния отток - 200 

дка.  

висок 

1 354 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Забрана за сечи на 

естествена дървесна 

растителност по бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори по 

речните брегове)   

Създаване на по-благоприятни условия 

при наводнение чрез влияние върху 

силата на "високата вълна" 

много 

висок 
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; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

1 355 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Лесичово Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Ограничаване на ерозията на брега и 

на заливаемите тераси на  уязвими 

речни участъци чрез залесяване с 

храстовидна и дървесна растителност и 

други строителни методи - обща 

дължина на речните участъци 500 м, 

площ 200 дка. 

много 

висок 

1 356 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Поибрене; 

с. Мухово; 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Ихтиман; 

Панагюрище; 

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159; 

BG3MA800L160;  

Създаване/Изграждане или 

Поддържане/Оптимизиране 

на системата за наблюдение 

и прогнозиране на валежите 

и речния отток в целия 

речен басейн, вкл. 

експлоатацията на 

язовирите  

Изграждане на система за наблюдение 

в реално време и за прогнозиране на 

валежите във водосбора на р. 

Тополница и колебанието на водните 

нива в яз. Тополница.  

много 

висок 

1 357 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Поибрене; 

с. Мухово; 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Ихтиман; 

Панагюрище; 

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159; 

BG3MA800L160;  

Ефективно управление на 

водните нива на язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на преливане 

през короната на дигите при 

поройни валежи в 

сравнително малки 

Ефективно управление на водните 

нива на язовири и ретензионни 

водохранилища. Недопускане на 

преливане през короната на дигите при 

поройни валежи в сравнително малки 

водосборни области. 

много 

висок 
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Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

водосборни области. 

1 358 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Лесичово Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Тополница в района на 

с. Лесичово - дължина 1 400 м, площ 

30 дка. 

много 

висок 

1 359 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Лесичово Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 30 дка 

много 

висок 

1 360 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Лесичово Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

1. Монтаж на обратни клапи при 

съществуващите водостоци по левия 

бряг на реката в района на с. Лесичово, 

за да не се допуска наводняване на 

терените зад тях - 2 бр.  

2. Оформяне на корекциите на 

притоците, вливащи се през 

водостоците и повдигане на котата на 

оградните им стени до котата на 

основната дига, за да не се получи 

преливане през тях  - 300 м 

3. Надграждане парапет 2х100 м, 

височина 1 м при северозападно дере; 

2х50 м и височина 1 м. 

висок 

1 361 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

р. Tополница и притоците й - 4000 дка, 

обучение на 70 участника. 

висок 
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Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

1 362 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Калугерово 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в рамките на с. 

Калугерово - ок. 5000 м3 

висок 

1 363 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Калугерово 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Тополница 

в зоната на с. Калугерово - дължина ок 

2500 м, площ ок. 200 дка. 

висок 

1 364 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Калугерово 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Премахване на устои и стълбове от 

разрушен мост, намиращи се в речното 

корито на ок. 20 м след моста на р. 

Тополница в с. Калугерово - ок. 100 м3 

висок 

1 365 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Калугерово 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по левия бряг на р. 

Тополница след моста в с. Калугерово 

с приблизителна дължина 200 м 

много 

висок 

1 366 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Калугерово 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Надграждане на диги Надграждане на съществуващата дига 

по левия бряг на р. Тополница - L = 

950 m, H = 1.0 m и по десния бряг - L = 

750 m, H = 1.0 m 

висок 

1 367 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Динката Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания в района на с. 

Динката - ок. 250 дка 

висок 

1 368 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Динката Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

Намаляване на скоростта, задържане 

на наносите и водните количества при 

преминаване на висока вълна в 

висок 
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реките пасищата и алувиалните гори край 

реките; създаване на обеми за 

контролирано разтоварване на водните 

количества чрез съществуващите на 

терена релефни форми 

1 369 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

;  

Пазарджик Пазарджик BG3MA800R158 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на екстремни водни 

количества вследствие преливане на 

яз. Тополница, надхвърлящи 1000-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на хора от най-засегнатите 

райони по цялата територията на 

община Пазарджик. 

среден 

1 370 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

;  

Пазарджик Пазарджик BG3MA800R158 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на екстремни водни 

количества вследствие преливане на 

яз. Тополница, надхвърлящи 1000-

годишна висока вълна се предвижда 

изпомпване на води от най-засегнатите 

райони в най-ниските части на 

засегнатите райони по цялата 

територията на община Пазарджик. 

среден 

1 371 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Юнаците Пазарджик Пазарджик BG3MA800R159 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания в района на с. 

Юнаците - ок. 240 дка 

висок 

1 372 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Юнаците Пазарджик Пазарджик BG3MA800R159 Отстраняване на 

запушвания от съборени 

мостове, сгради и други  

вкл. наносите (твърди 

вещества, разрушени 

обекти)   

Премахване или реконструкция на 

новоизграден брод от стоманобетонови 

касети - ок. 300 м3 за отстраняване. 

висок 

1 373 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. Априлци Пазарджик Пазарджик BG3MA800R158 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Елшишка в 

зоната на с.Априлци - дължина ок 1300 

м, площ ок. 40 дка. 

много 

висок 

1 374 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Гелеменово 

Пазарджик Пазарджик BG3MA800R158 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Елшишка в 

зоната на с. Гелеменово - дължина ок 

1500 м, площ ок. 50 дка. 

много 

висок 

1 375 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда евакуация на ценна техника 

и персонал от най-засегнатите райони 

среден 
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; с. 

Динката; с. 

Памидово 

местно) от единната 

спасителна система 

в община Лесичово. 

1 376 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово 

Лесичово Пазарджик BG3MA800R159 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите ниски райони в общ. 

Лесичово - (индустриални обекти и 

техническа инфраструктура) 

много 

нисък 

1 377 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Пазарджик Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда евакуация на ценна техника 

и персонал от най-засегнатите райони 

в община Пазарджик. 

среден 

1 378 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово 

Пазарджик Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите ниски райони в общ. 

Пазарджик (индустриални обекти и 

техническа инфраструктура) 

нисък 

1 379 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 
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с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

1 380 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 381 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 
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; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

1 382 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 383 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 
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Добровниц

а;      

1 384 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола. Необходимо е да не 

се допуска обезлесяване на водосбора 

на р. Тополница и яз. Тополница 

висок 

1 385 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 386 Марица BG3_APSFR с. Лесичово; Пазарджик BG3MA800R158; Издаване на забрана за Издаване на забрана/ограничение за висок 
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_MA_15 Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Пазарджик BG3MA800R159 строителството в зони с 

риск от наводнения 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

1 387 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 388 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 
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; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

1 389 Марица BG3_APSFR

_MA_15 

с. 

Поибрене; 

с. Мухово; 

с. 

Лесичово; 

с. 

Калугерово

; с. 

Динката; с. 

Памидово; 

с. 

Юнаците; 

с. Драгор; 

гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово

; с. Сарая; 

с. Ивайло; 

с. 

Добровниц

а;      

Ихтиман; 

Панагюрище; 

Лесичово; 

Пазарджик 

Пазарджик; 

област 

София 

BG3MA800R158; 

BG3MA800R159; 

BG3MA800L160;  

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

1 390 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Ограничаване на ерозията по бреговете 

на притоците и на р. Тополница, както 

и на заливаемите им тераси чрез 

залесяване с подходяща растителност в 

много 

висок 
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комбинация с други строителни 

методи - изграждане на 

наносозадържащи съоръжения. Площ 

за залесяване 150 дка. 

1 391 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на наносозадържащи 

съоръжения  20 на бр. в участък с 

дължина 4 000 м -  изпълняват се от 

стоманобетон с единичен обем за 

съоръжение - 10м3  - Дейностите 

следва да се извършат в района на с. 

Душанци, общ. Пирдоп и около 

коритата и устиата на реките Манина и 

Дебелска река  

много 

висок 

1 392 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Залесяване и стопанисване 

на гола площ във вододайна 

зона на язовир и/или на 

водохващане от 

повърхностни води. 

Изграждане на защитен 

горски пояс 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на яз. Душанци, с цел 

забявяне на повърхностния отток. 

Площта, която може да бъде залесена 

по експертна оценка е 400 дка.  

Изграждане на защитни горски пояси. 

много 

висок 

1 393 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Тополница, при което се очаква 

преминаване на значителни водни 

количества през реката. При 

необходимост да се предвидят 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане на временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

много 

висок 

1 394 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Тополница 

в зоната на с. Душанци - дължина 1100 

м, площ ок. 15 дка. 

много 

висок 

1 395 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Доизграждане  и 

модернизиране на мрежата 

за метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг  

Осигуряване на повече и по-надеждни 

данни за водния ресурс и неговата 

динамика в реално време за 

прогнозиране на валежите във 

водосбора на р. Тополница, 

синхронизиране на диспечерските 

графици на дружествата, 

висок 
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експлоатиращи язовирите. 

1 396 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Поддръжка на облекчителните 

съоръжения, почистване въздушния 

откос от растителност, мониторинг на 

положението на депресионната крива и 

филтрацията през, под и около 

язовирната стена на яз. Душанци. 

Същите мерки се отнасят и за язовир 

"Жеков вир", който е разположен след 

с. Душанци. 

много 

висок 

1 397 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Тополница, в зоната на 

РЗПРН - 800 дка. 

висок 

1 398 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на по-високи води от 

100 г. вълна и екстремни водни 

количества вследствие преливане на 

яз. Душанци се предвижда евакуация 

на хора от най-засегнатите райони в 

община Пирдоп. 

среден 

1 399 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Изпомпване от залети 

ниски части  

Тази мярка се налага, когато дадена 

територия или населено място или 

отделни сгради са наводнени и се 

налага отстраняване на водите с цел 

връщане към нормалните условия на 

живот в населените места в общ. 

Пирдоп 

среден 

1 400 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

участък с дължина 100 м и  височина 1 

м по десния бряг на реката в зоната 

над моста в източната част на селото 

висок 

1 401 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

участък с дължина 30 м и  височина 0.5 

м по десния бряг на реката в зоната на 

2-та трафопоста 

висок 

1 402 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води  да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 10 м и височина 0.5 м локално 

около всеки застрашен  трафопост - 

общо 2 бр. 

среден 

1 403 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

много 

висок 
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на висока вълна  и други натрупвания - ок. 70 дка 

1 404 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

участък с дължина 100 м и  височина 1 

м по десния бряг на реката в зоната на 

бившата резиденция "Златишко кале" 

висок 

1 405 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Пирдопска с приблизителна дължина 

2х1800 м. 

много 

висок 

1 406 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен парапет в 

участъците от корекцията, където 

парапетът понастоящем не е изграден. 

среден 

1 407 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

корекцията на р. Пирдопска и 

пресичащите я мостове 

висок 

1 408 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на съоръжения с 

недостаъчна хидравлична 

проводимост, които създават 

подприщване на водните нива в 

участъка над тях (общо 6 бр.). 

среден 

1 409 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

речното корито от дървета и храсти, 

падащи дървета, дънери, битови и 

строителни отпадъци и други 

натрупвания - ок. 10 дка 

много 

висок 

1 410 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване в 

участък с дължина 200 м и  височина 

1.5 м по десния  бряг на реката в 

зоната на отклонението на 

"Панагюрско шосе" от главен път 

Е871. 

висок 

1 411 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 2 дка 

много 

висок 

1 412 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

участък с дължина 200 м и  височина 

1.5 м по десния  бряг на реката в 

зоната на водохващането. 

висок 

1 413 Марица BG3_APSFR гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Почистване и стопанисване Почистване на речното корито от много 
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_МА_16 на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 12 дка 

висок 

1 414 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

корекцията (2х110 м) на р. 

Църковещенска и пресичащите я 

мостове (9 бр.) в гр. Златица. 

висок 

1 415 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Реконструкция  на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Църквещенска с приблизителна 

дължина 2х500 м.  

 Поддръжка на съоръжения с 

недостаъчна хидравлична 

проводимост, които създават 

подприщване на водните нива в 

участъка над тях (общо 7 бр. 

съоръжения).  

висок 

1 416 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

растителност и отложени наноси в 

зоната на гр. Златица - ок. 2000 м3.   

висок 

1 417 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

речното корито на р. Курудере от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания - ок. 15 дка 

много 

висок 

1 418 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

корекцията (2х1300 м) на р. Курудере 

и пресичащите я мостове - (8 бр) 

висок 

1 419 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на масивен парапет в 

участъците от корекцията, където 

парапетът понастоящем не е изграден 

между улици "Стара Планина", 

"Йордан Йовков", "Хаджи Димитър" - 

2х350 м, с височина 1 м, дебелина 0,2 

м 

много 

висок 

1 420 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Пирдопска с приблизителна дължина 

2х1300 м. 

много 

висок 

1 421 Марица BG3_APSFR гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Разширяване на „тесните Реконструкция на съоръжения с среден 
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_МА_16 места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

недостаъчна хидравлична 

проводимост, които създават 

подприщване на водните нива в 

участъка над тях (общо 5 бр.).  

Особено критичен е мостът на ул. 

"Хаджи Димитър".  

1 422 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на гр. 

Златица - ок. 3000 м3.    

висок 

1 423 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на по-високи води от 

100 г. вълна се предвижда евакуация 

на хора от най-засегнатите райони в 

община Златица 

среден 

1 424 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Изпомпване от залети 

ниски части  

Тази мярка се налага, когато дадена 

територия или населено място или 

отделни сгради са наводнени и се 

налага отстраняване на водите с цел 

връщане към нормалните условия на 

живот в населените места в общ. 

Златица 

нисък 

1 425 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R173 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води  да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 250 м и височина 1.0 м локално в 

района на центъра на града, където са 

разположени всички административни 

и обществени сгради и институции. 

среден 

1 426 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R164 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване в 

участък с дължина 100 м и  височина 

1.5 м по левия  бряг на реката, за 

локална защита на засегнатия обект от 

ВиК. 1,5 дка - залесяване 

висок 

1 427 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R164 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига  в 

участък с дължина 250 м и  височина 

2.0 м по левия бряг на река Тополница 

висок 

1 428 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R164 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на пътния мост, който е 

с недостаъчна хидравлична 

проводимост и създава подприщване 

на водните нива в участъка над него. 

висок 
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1 429 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Воздол в 

зоната на с. Челопеч - дължина 1100 м, 

площ ок. 10 дка. 

много 

висок 

1 430 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

корекцията на р.Воздол (2х1000 м) и 

пресичащите я мостове (6 бр.) 

висок 

1 431 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на съоръжения с 

недостаъчна хидравлична 

проводимост, които създават 

подприщване на водните нива в 

участъка над тях (общо 4 бр.). 

среден 

1 432 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води  да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 50 м и височина до 1.0 м, локално в 

района на мостовете. 

среден 

1 433 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на по-високи води от 

100 г. вълна се предвижда евакуация 

на хора от най-засегнатите райони в 

община Челопеч 

среден 

1 434 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Изпомпване от залети 

ниски части  

Тази мярка се налага, когато дадена 

територия или населено място или 

отделни сгради са наводнени и се 

налага отстраняване на водите с цел 

връщане към нормалните условия на 

живот в населените места в общ. 

Челопеч 

среден 

1 435 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Изграждане на нови 

корекции 

Удължаване на съществуващата 

корекция в южна посока надолу по 

теченито - L = 600 m, H = 2.5 m 

среден 

1 436 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води с 

малка и средна вероятност да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 50 м и височина 0.5 м 

среден 

1 437 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Възстановяване на земнонасипна дига 

по левия бряг на р. Воздол и 

биологично укрепване в участък с 

среден 
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дължина 450 м в зоната над моста/ 

водосток към яз. Качулка.  

1 438 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челопеч София BG3MA800R169 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води с 

малка и средна вероятност да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 25 м и височина 1.0 м 

среден 

1 439 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на защитна стена от 

габиони L= 2х150 м. H = 2.5 m в 

участъка преди моста на р. Тополница 

преди входа на с. Петрич. По десния 

бряг в зоната на притока и по левия 

бряг на р. Тополница. 

много 

висок 

1 440 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

участък с дължина 300 м и  височина 2 

м, по левия бряг на реката в зоната 

след моста в южната част на селото 

среден 

1 441 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Мониторинг, поддържане в 

техническа изправност и 

подсигуряване срещу 

наводнения и подобряване 

стопанисването на 

хвостохранилища, 

шламоотвали, сгуроотвали  

и други подобни 

съоръжения.  

Поддръжка на облекчителните 

съоръжения, почистване въздушния 

откос от растителност, мониторинг на 

положението на депресионната крива и 

филтрацията през, под и около 

язовирната стена на хвостохранилище 

"Бенковски - 2",  "Медет" и 

"Хвостохранилище "Челопеч" 

висок 

1 442 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания в зоната на 

местата за спорт и отдих  - ок. 40 дка 

много 

висок 

1 443 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

участък с дължина 300 м и  височина 

1.5 м по левия бряг на реката в зоната 

след моста в южната част на селото 

висок 

1 444 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Тополница 

в зоната на с. Побрене -  200 м нагоре 

по течението от моста над реката в 

централната част на селото и 100 м 

надолу, площ ок. 10 дка. 

много 

висок 

1 445 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на с. 

висок 
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корито Поибрене - ок. 1000 м3.    

1 446 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

моста в централната част на с. 

Поибрене. 

висок 

1 447 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на по-високи води от 

100 г. вълна се предвижда евакуация 

на хора от най-засегнатите райони в 

община Панагюрище 

среден 

1 448 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Изпомпване от залети 

ниски части  

Тази мярка се налага, когато дадена 

територия или населено място или 

отделни сгради са наводнени и се 

налага отстраняване на водите с цел 

връщане към нормалните условия на 

живот в населените места в общ. 

Панагюрище 

среден 

1 449 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване в 

участък с дължина 60 м (3х20 м.)  и  

височина 2 м. около кладенците за 

водовземанията в зоната над моста за 

локална защита. Площ за залесяване - 

5 дка 

висок 

1 450 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на по-високи води от 

100 г. вълна и екстремни водни 

количества вследствие преливане на 

яз. Душанци се предвижда евакуация 

на ценна техника от най-засегнатите 

райони в община Пирдоп. 

среден 

1 451 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Душанци Пирдоп София BG3MA800R175 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100-годишна, се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите ниски райони в общ. 

Пирдоп 

среден 

1 452 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R164 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда евакуация на ценна техника 

и персонал от най-засегнатите райони 

в община Златица. 

среден 
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1 453 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Златица Златица София BG3MA800R164 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите ниски райони в общ. 

Златица 

среден 

1 454 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп Пирдоп София BG3MA800R172 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 50 м и височина 0.5 м 

среден 

1 455 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челепеч София BG3MA800R169 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда евакуация на ценна техника 

и персонал от най-засегнатите райони 

в община Челопеч 

среден 

1 456 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Челопеч Челепеч София BG3MA800R169 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите ниски райони в общ. 

Челопеч 

среден 

1 457 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Преустройство или 

изграждане на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване от 

площ  15 дка) 

висок 

1 458 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда евакуация на ценна техника 

и персонал от най-засегнатите райони 

в община Чавдар. 

среден 

1 459 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите ниски райони в общ. 

Чавдар 

среден 

1 460 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Преустройство или 

изграждане на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване от 

площ  10 дка) 

висок 

1 461 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води  да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

среден 
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ок. 100 м и височина 1.0 м локално 

около застрашените кладенци и 

трафопостове 

1 462 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. Петрич Златица София BG3MA800R164 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води  да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 40 м и височина 0.5 м локално по 

залетите улици и кръстовища в с. 

Петрич. 

среден 

1 463 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда евакуация на ценна техника 

и персонал от най-засегнатите райони 

в община Панагюрище. 

среден 

1 464 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Изпомпване от залети 

ниски части  

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда изпомпване на води от 

засегнатите ниски райони в общ. 

Панагюрище 

среден 

1 465 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Пазарджик BG3MA800R164 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на високи води  да се 

предвиди изграждане на временни 

прегради от чували с пясък с дължина 

ок. 60 м и височина 1.0 м локално 

около всеки застрашен обект - общо 3 

бр. 

среден 

1 466 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Мониторинг, поддържане в 

техническа изправност и 

подсигуряване срещу 

наводнения и подобряване 

стопанисването на 

хвостохранилища, 

шламоотвали, сгуроотвали  

и други подобни 

съоръжения.  

В рамките на целия водосбор на р. 

Тополница са разположени голям брой 

стари и действащи хвостохранилища, 

като "Медет", "Синята лагуна", 

"Челопеч", "Бенковски 1" и "Бенковски 

2". Тези обекти изискват специално 

внимание с цел недопускане на 

преливане на замърсени води 

висок 

1 467 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Закриване и рекултивиране 

на стари и вече 

неизползваеми промишлени 

зони или отделни 

предприятия   

В рамките на целия водосбор на р. 

Тополница са разположени голям брой 

насипища от стари минни разработки, 

главно във водосборите на р. 

Медетска, р. Пирдопска и р. Воздол. 

среден 
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с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Панагюрище Тази мярка има за цел предпазване от 

разливане на замърсени води по 

протежение на зялата река след 

хвостохранилище "Медет" (Златишко 

Кале) до язовир "Тополница".  

1 468 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Почистване и рекултивация 

на замърсени терени от 

минна дейност 

Завършване на всички проекти 

изпълнявани от дружество "Екомедет", 

които имат за цел ликвидиране на 

щети и почистване на замърсени 

терени във водосбора на р. Медетска-

ляв приток на р. Тополница. 

среден 

1 469 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

1 470 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 
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1 471 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 472 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 473 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 474 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 
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гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

1 475 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 476 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 477 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 478 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Пирдоп, 

Златица, 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 
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Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

на сгради  

1 479 Марица BG3_APSFR

_МА_16 

гр. Пирдоп, 

с. 

Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, 

с. 

Карлиево, 

гр. 

Челопеч, 

гр. Чавдар, 

с. 

Поибрене 

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище 

София, 

Пазарджик 

BG3MA800R164 

BG3MA800R169 

BG3MA800R172 

BG3MA800R173 

BG3MA800R175 

Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 

1 480 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Стабилизиране на коритото на р. 

Чепинска и притоците й чрез 

биологично укрепване, в комбинация 

със съоръжения за задържане и 

редуциране на твърдия отток, в това 

число едри скални късове, валуни, 

чакъл и дънери, извън зоната на 

РЗПРН. Площта подлежаща на 

залесяване по експертна оценка 

възлиза на 10 дка, а дължината на 

участъците за укрепване - 3000 м. 

много 

висок 

1 481 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Чепинска. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбораната 

област. Въз основа на съответния-

много 

висок 
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хидроложко-хидравличен модел 

следва да се предвидят максималните 

очаквани водни нива в р. Чепинска и 

притоците й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и др. 

1 482 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Чепинска, в зоната на 

РЗПРН - 1000 дка. 

висок 

1 483 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (10 бр.), подпорните стени и 

дигите (общо около 10000 м по двата 

бряга) и праговете (8 бр.) на р. 

Чепинска в зоната на гр. Велинград. 

висок 

1 484 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Чепинска в 

зоната на гр. Велинград - дължина 

7000 м, площ ок. 55 дка. 

много 

висок 

1 485 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Чепинска с приблизителна дължина 10 

000 м 

висок 

1 486 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на дънни прагове за 

стабилизиране на речното дъно и 

борба с общата и локална ерозия. 

Препоръчва се изпълнение на 20 бр. 

ст.бет. дънни прагове, вкопани, с 

височина 1 м, дебелина 1 м и дължина 

25 м. 

висок 

1 487 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени твърди материали и 

насипана баластра в петите на 

подпорните стени в зоната на гр. 

Велинград - ок. 6000 м3 

висок 

1 488 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

Предвижда се евакуация на 

населението от засегнатите жилищни 

райони, смесени жилищни райони и 

комунална инфраструктура на 

територията на РЗПРН 

среден 
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1 489 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Изпомпване от залети 

ниски части  

Предвижда се изпомпване на води от 

засегнатите жилищни райони, смесени 

жилищни райони и комунална 

инфраструктура на територията на 

Община Велинград, с цел 

възстановяване нормалните условия за 

живот. 

среден 

1 490 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани материали и 

други намиращи се в 

границите на речните легла 

или дерета 

Отстраняване на огради и складирани 

материали, разположени в речното 

корито. Площта подлежаща на 

почистване възлиза на 2 дка. 

много 

висок 

1 491 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на моста над р. 

Чепинска в зоната на ул. "47 Сърница" 

и ул. "Кристал" и увеличаване на 

светлия отвор чрез повдигане на 

новото съоръжения. Съществуващият 

мост представлява комбинирана 

стоманена и дървена конструкция. 

Новото съоръжение следва да се 

изпълни като ст.бет. конструкция с 

височина 3 м и ширина на светлия 

отвор 8 м.  

много 

висок 

1 492 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (2 бр.), подпорните стени 

(общо около 330 м по десния бряг) и 

дигите ( около 700 м по левия бряг) на 

р. Чепинска в зоната на с. Драгиево. 

висок 

1 493 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Чепинска в 

зоната на с. Драгиево - дължина 1800 

м, площ ок. 10 дка. 

много 

висок 

1 494 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени и диги на р. Чепинска 

в зоната на с. Драгиево с 

приблизителна дължина 1000 м 

много 

висок 

1 495 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на р. Чепинска в с. 

Драгиево, непосредствено над моста 

над реката в централната част на село 

среден 
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Драгиево - дължина 500м, височина 4 

м. 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

десния бряг на р. Чепинска в с. 

Драгиево, нагоре по течението от 

моста над реката в централната част на 

село Драгиево, напосредствено над 

съществуващата подпорна стена - 

дължина 280м, височина 4 м. 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

десния бряг на р. Чепинска в с. 

Драгиево, напосредствено над 

съществуващия моста над реката в 

централната част на село Драгиево - 

дължина 1300м, височина 4 м. 

1 496 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R196 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Луковица 

от дървета, храсти и наноси с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост над гр. Велинград - 

дължина 1300 м. Площта подлежаща 

на периодично почистване е 

приблизително 4 дка. 

много 

висок 

1 497 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R196 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (3 бр.) на р. Луковица в над 

гр. Велинград. 

висок 

1 498 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R196 Изграждане на технически 

съоръжения за борба с 

ерозията на водосбора-

прагове, баражи и др. 

Изграждане на дънни прагове за 

стабилизиране на речното дъно и 

борба с общата и локална ерозия. 

Препоръчва се изпълнение на 3 бр. 

ст.бет. дънни прагове, вкопани, с 

височина 1 м, дебелина 1 м и дължина 

8 м. 

висок 

1 499 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R196 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Луковица в 

зоната на гр. Велинград - дължина 

2000 м, площ ок. 10 дка. 

много 

висок 

1 500 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R196 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (7 бр.) и корекцията (2000 м 

изцяло облицована) на р. Луковица в 

над гр. Велинград. 

висок 
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1 501 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R196 Реконструкция и 

поддържане на корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени и дънна облицовка на 

р. Луковица с приблизителна дължина 

2000 м 

Реконструкция на компрометирани 

участъци от облицовката на дъното и 

разрушена каменна зидария - общо 300 

м. 

много 

висок 

1 502 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R196 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на р. Луковица в гр. 

Велинград, непосредствено над моста 

в горния край на ул. "Е. Георгиев" - 

дължина 30м, височина 2 м. 

много 

висок 

1 503 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Еленка в 

зоната на гр. Велинград - дължина 

2500 м, площ ок. 8 дка. 

много 

висок 

1 504 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Ежегодно обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на потенциално 

опасните водни обекти 

Ежегодно обследване на техническото 

и експлоатационното състояние на 

мостовете (10 бр.) и корекцията (2000 

м) на р. Еленка в гр. Велинград. 

висок 

1 505 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Отстранявания на 

затлачвания на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени твърди материали в 

коритото на р. Еленка в зоната на гр. 

Велинград - ок. 500 м3 

висок 

1 506 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. Стени на р. 

Еленка в гр. Велинград - 500 м, 

височина 3 м. 

висок 

1 507 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Изграждане на нови 

корекции 

Надграждане на съществуваща диги и 

откос по десния бряг на р. Чепинска 

непосредствено след моста в зоната на 

вливане на р. Луковица (долния край 

на ул. "Е. Георгиев") - дължина 800 м, 

височина 1 м. 

много 

висок 

1 508 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на Чепинска за локална 

защита на застрашените индустриални 

обекти в зоната над р. Велинград - 175 

м, височина 3 м. 

висок 

1 509 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски нива 

Евакуация на ценна и скъпа техника от 

всички обекти на индустрията и 

техническата инфраструктура, 

среден 
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(национално, басейново и 

местно) от единната 

спасителна система 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

1 510 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Изпомпване от залети 

ниски части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията и техническата 

инфраструктура, разположени в 

заливаемата зона за цялата територия 

на РЗПРН  

нисък 

1 511 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на р. Чепинска, нагоре по 

течението от моста на ул. "47 

Сърница" в гр. Велинград - дължина 

1500 м, височина 4 м. 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

левия бряг на р. Чепинска, надолу по 

течението от моста на ул. "47 

Сърница" (до моста на Републикански 

път II-84) в гр. Велинград - дължина 

600 м, височина 4 м. 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

десния бряг на р. Чепинска, надолу по 

течението от моста на ул. "47 

Сърница" (до моста на Републикански 

път II-84) в гр. Велинград - дължина 

600 м, височина 4 м. 

среден 

1 512 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R197 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на габионна стена във 

високата част на съществуващата дига 

по десния бряг на р. Чепинска м-ду до 

моста на Републикански път II-84 и 

моста в зоната на вливане на р. 

Луковица (долния край на ул. "Е. 

Георгиев"). Дължината на у-ка възлиза 

на 500 м, а височината на 

надграждането - 1.5м (средно). 

висок 

1 513 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R187 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Мътница в 

зоната на гр. Велинград - дължина 

1500 м, площ ок. 8 дка. 

висок 

1 514 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R187 Изграждане на нови 

корекции 

Изграждане на нова габионна стена по 

левия бряг на р. Мътница, нагоре по 

течението от моста на Републикански 

път II-84 в гр. Велинград - дължина 

370 м, височина 3 м. 

висок 
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Изграждане на нова габионна стена по 

десния бряг на р. Мътница, надолу по 

течението от моста на Републикански 

път II-84 в гр. Велинград - дължина 

280 м, височина 3 м. 

1 515 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград 

Велинград Пазарджик BG3MA900R187 Изграждане на нови 

корекции 

Възстановяване и надграждане на 

съществуваща дига по десния бряг на 

р. Мътница над моста на 

Републикански път II-84. Дължината 

на у-ка възлиза на 250 м, а височината 

на надграждането - 1м (средно). 

висок 

1 516 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

среден 

1 517 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 518 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 519 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 520 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 

1 521 Марица BG3_APSFR гр. Велинград Пазарджик BG3MA900R186 Забрана за голи сечи във Забрана за голи сечи във вододайните висок 
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_MA_17 Велинград, 

с. 

Драгиново 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

1 522 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 523 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 524 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 525 Марица BG3_APSFR

_MA_17 

гр. 

Велинград, 

с. 

Драгиново 

Велинград Пазарджик BG3MA900R186 

BG3MA900R187 

BG3MA900R196 

BG3MA900R197 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 

1 526 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

гр. 

Ихтиман 

Ихтиман София BG3MA800R162 Залесяване и стопанисване 

на гола площ във вододайна 

зона на язовир и/или на 

водохващане от 

повърхностни води. 

Изграждане на защитен 

горски пояс 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на яз. Бакърдере с цел 

забявяне на повърхностния отток. 

Площта, която може да бъде залесена 

по експертна оценка е 1.2 дка. 

висок 

1 527 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Изграждане на системи за 

ранно предупреждение, 

специално адресирани към 

поройни наводнения, 

дължащи се на интензивни 

валежи с малък 

пространствен и времеви 

обхват 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на р. 

Мътивир. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

високите части на водосбора и водните 

нива в язовир Бакърдере. Въз основа 

на съответния-хидроложко-

хидравличен модел следва да се 

висок 
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предвидят максималните очаквани 

водни нива в р. Мътивир и притоците 

й в рамките на РЗПРН и при 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане на прегради от 

пясък в най-застршените зони и др. 

1 528 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. Веринско Ихтиман София BG3MA800R162 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Почистване коритото на р. Мътивир от 

дървета и храсти с цел увеличаване на 

общата хидравлична проводимост в у-

ка м-ду вливането на Ръждива река и с. 

Веринско. Площта подлежаща на 

периодично почистване е 

приблизително 30 дка. 

висок 

1 529 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Създаване/Изграждане или 

Поддържане/Оптимизиране 

на системата за наблюдение 

и прогнозиране на валежите 

и речния отток в целия 

речен басейн, вкл. 

експлоатацията на 

язовирите  

Доизграждане на системата за 

наблюдение в реално време, 

колебанията на водните нива в яз. 

Бакър дере и отчитане на валежите във 

водосбора.  

много 

висок 

1 530 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Подобряване на 

съществуващата 

хидроложка 

информационна система за 

получаване на данни в 

реално време за целия 

басейн 

Изграждане на нови хидрометрични и 

метеорологични пунктове с цел 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Мътивир. 

висок 

1 531 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Ихтиман София BG3MA800R162 Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири. 

Периодично почистване на откосите на 

стената и подходната част към 

преливника от дървета и храсти, 

поддържане на облицовката на 

преливното съоръжение в добро 

състояние. Поддръжка на основния 

изпускател и затворните му органи в 

изправно техническо състояние, 

мониторинг на положението на 

много 

висок 
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Мирово депресионната крива и филтрацията 

през, под и около язовирната стена на 

яз. Бакърдере. - 6 дка почистване 

1 532 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Осигуряване на скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Мътивир, основно 

нагоре по течението от РЗПРН. - 1 000 

дка 

среден 

1 533 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната на 

р. Мътивир и притоците й. Обхваща 5 

000 дка; предвижда се едно обучение  с 

100 участника; 

среден 

1 534 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. Живково; 

с. 

Стамболов

о 

Ихтиман София BG3MA800R162 Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване преминаване 

на висока вълна  

Периодично почистване коритото на р. 

Мътивир от дървета, храсти и битови 

отпадъци с цел увеличаване на общата 

хидравлична проводимост в у-ка м-ду 

вливането на река Венковска до 

вливането на р. Саръшлийска, с 

изключение на участъка, попадащ в 

зоната на гр. Ихтиман. Площта 

подлежаща на периодично почистване 

е приблизително 150 дка, а дължината 

на у-ка - 6500 м. 

висок 

1 535 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

гр. 

Ихтиман 

Ихтиман София BG3MA800R162 Почистване и стопанисване 

на речните легла в 

границите на урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Мътивир в рамките на 

гр. Ихтиман - дължина 1000 м, площ 

20 дка. 

много 

висок 

1 536 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

гр. 

Ихтиман 

Ихтиман София BG3MA800R162 Разширяване на „тесните 

места” като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на речния 

отток 

Реконструкция на насипните конуси и 

устоите на моста с цел увеличаване на 

светлия отвор на моста на ул. Димитър 

Попов към ж.п. гара Ихтиман. 

висок 
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1 537 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

гр. 

Ихтиман 

Ихтиман София BG3MA800R162 Преустройство или 

изграждане на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване от 

площ 10 дка).  

среден 

1 538 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Стамболов

о 

Ихтиман София BG3MA800R162 Преустройство или 

изграждане на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване от 

площ 10 дка) 

среден 

1 539 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

Залесяване на бреговете и заливаемите 

тераси на р. Мътивир- 500 дка  

много 

висок 

1 540 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о 

Ихтиман София BG3MA800R162 Преустройство или 

изграждане на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване от 

площ 10 дка). 

висок 

1 541 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о 

Ихтиман София BG3MA800R162 Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

Прекъсване на лявата дига в долния 

край на РЗПРН (над моста на 

околовръстен път) и заливане на 

приблизително 1000 дка 

селскостопанска площ, с цел 

ретензиране на високата вълна. 

среден 

1 542 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о 

Ихтиман София BG3MA800R162 Изграждане на прегради от 

чували с пясък 

При преминаване на водни количества, 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда изграждането на 

временни прегради за локална защита 

на индустриалните обекти. Общата 

дължина на преградите възлиза на 310 

м, а, а височината до 0.5 м) 

среден 

1 543 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

Ихтиман София BG3MA800R162 Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция 

при заплаха от наводнения 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне на 

актуална информация на страницата на 

общината, свързана с въпросите на 

наводненията: 2) разпространението на 

радио съобщения; 3) публикуване в 

местни медии на рубрики, свързани с 

нисък 
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о; с. 

Мирово 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

1 544 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Провеждане на обучителна 

и информационна кампания 

по проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

висок 

1 545 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Създаване на механизъм за 

координация на действията 

при възникване на риск от 

наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб 

(областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. Изготвяне/актуализация 

на общински план за действия при 

наводнения 

висок 

1 546 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Обмяна на знания и опит Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари на 

служителите на общинската 

администрация 

висок 

1 547 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

(РИОСВ или БД) 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - провеждане 

на периодични трениворки и 

инструктажи за действия при аварийни 

ситуации 

висок 
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1 548 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на 

акация и топола 

висок 

1 549 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичните особености 

на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от изграждане 

на нови ВЕЦ, баластриери и други 

дейности, водещи до негативни 

промени в хидрологията на реките 

висок 

1 550 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Издаване на забрана за 

строителството в зони с 

риск от наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

висок 

1 551 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800R162 Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

висок 

1 552 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Ихтиман София BG3MA800R162 Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане 

на сгради  

Защитено от наводнения проектиране 

и изграждане на сгради  

висок 
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Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

1 553 Марица BG3_APSFR

_MA_18 

с. 

Бузаковци; 

с. 

Веринско; 

с. Живково; 

гр. 

Ихтиман; с. 

Стамболов

о; с. 

Мирово 

Ихтиман София BG3MA800L163 Актуализиране на 

наредбите за подържане и 

експлоатация на малките 

язовири с цел безопрасно 

провеждане на високите 

вълни породени от поройни 

наводненения. 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно провеждане 

на високите вълни породени от 

поройни наводнения 

висок 
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Приложение ІII 

Характеристики на територията, която е вероятно да бъде 
засегната 

 
1. Величина и пространствен обхват 

Според използваните за екологична оценка критерии, които са описани в Приложение II на 

Директивата за стратегическата екологична оценка 2001/42/ЕО, величината и пространственият 

обхват на въздействията на разглеждания план върху околната среда обхващат: 

 географската територия, която е вероятно да бъде засегната; 

 броя на населението, което е вероятно да бъде засегнато.  

1.1 Географска територия, която е вероятно да бъде засегната 

Административните граници в страната не съвпадат с границите на Източнобеломорски район 

и речните басейни в него. Източнобеломорски район попада в 3 района за планиране. Той заема 

изцяло Южен Централен район, както и части от Югоизточен и Югозападен район. РБУ 

обхваща общо 10 области, от които пет изцяло (Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково и 

Кърджали) и пет - частично (Софийска, Пазарджишка, Смолянска, Сливенска и Бургаска 

област). 

Източнобеломорски район заема централните части на Южна България и обхваща водосборите 

на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. Той е с площ 35 230 км2, която представлява около 

32% от територията на страната. 

На запад граничи със Западнобеломорски район за басейново управление, на север – с 

Дунавския район за басейново управление, на изток – с Черноморския район за басейново 

управление, а на юг – с Република Гърция и Република Турция.  

В Източнобеломорски район попадат общо 91 общини (изцяло и частично) и 1 772 населени 

места.  

Фигура ІІІ-1 Административно-териториален обхват на ИБР 
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ПУРН за Източнобеломорски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново 

управление. В него са определени 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. Разпределението на определените РЗПРН по речни басейни е както следва: 

Разпределението на определените РЗПРН по речни басейни е както следва: 

РЗПРН в поречието на  р. Арда: 8 района с дължина 66 км. 

 BG3 APSFR AR 01 - р.Крумовица – Крумовград, с дължина 8 км 

 BG3_APSFR_AR_02 – р.Върбица - Бенковски, с дължина 3 км 

 BG3_APSFR_AR_03 - р.Джебелска – Джебел, с дължина 4 км 

 BG3 APSFR AR 04 - р.Неделинска – Неделино, с дължина 4 км 

 BG3_APSFR_AR_05 - р.Върбица – Златоград, с дължина 8 км 

 BG3_APSFR_AR_06 – р.Черна – Смолян, с дължина 20 км 

 BG3_APSFR_AR_07 - р.Маданска, с дължина 10 км  

 BG3_APSFR_AR_08 - р.Арда – Рудозем, с дължина 8 км 

РЗПРН в поречието на  р. Тунджа: 5 района с дължина 206 км. 

 BG3 APSFR TU_01 - р.Тунджа – Елхово, с дължина 6 км 

 BG3 APSFR TU_02 - р.Тунджа – Ямбол, с дължина 68 км 

 BG3 APSFR TU_03 - р.Мочурица, с дължина 34 км 

 BG3_APSFR_TU_04 - р.Тунджа (Копринка-Жребчево), с дължина 72 км 

 BG3 APSFR TU_05 - р.Тунджа-Калофер, с дължина 27 км 

РЗПРН в поречието на  р. Марица: 18 района с дължина 806 км. 

 BG 3 APSFR MA_01 - р.Марица - граница, с дължина 121 км 

 BG3 APSFR MA_02 – р. Харманлийска река, с дължина 74 км 

 BG3 APSFR MA_03 – р. Сазлийка, с дължина 75 км 

 BG3 APSFR MA_04 - р.Марица –Димитровград, с дължина 59 км  

 BG3 APSFR MA_05- р.Марица –Пловдив, с дължина 114 км 

 BG3 APSFR MA_06 – р. Мечка, с дължина 20 км 

 BG3 APSFR MA_07 - р.Марица - Пазарджик, с дължина 105 км 

 BG3 APSFR MA_08 - р.Стряма, с дължина 13 км 

 BG3 APSFR MA_09 - р.Чепеларска - Чепеларе, с дължина 7 км 

 BG3 APSFR MA_10 – р. .Потока - Съединение, с дължина 22 км 

 BG3 APSFR MA_11 – р. Въча - Кричим, с дължина 7 км 

 BG3 APSFR MA_12 – р. Девинска - Девин, с дължина 4 км 

 BG3 APSFR MA_13 – р. Стара река - Пещера, с дължина 30 км 

 BG3 APSFR MA_14 – р. Стара река - Батак, с дължина 5 км 

 BG3 APSFR MA_15 – р. Тополница- устие, с дължина 29 км 

 BG3 APSFR MA_16 – р. Тополница- горно течение, с дължина 81 км 

 BG3 APSFR MA_17 – р. Чепинска - Велинград, с дължина 20 км 
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 BG3 APSFR MA_18 – р. Мътивир – Ихтиман, с дължина 19 км  

Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск от наводнения в 

обхвата на ИБРБУ е 1 078 км. 

 
Фигура ІІІ-2 – Райони със значителен потенциален риск от наводнения  

 

1.2 Население, което е вероятно да бъде засегнато 

Административните граници в страната не съвпадат с границите на Източнобеломорски район 

и речните басейни в него. В Източнобеломорски район попадат 1772 населени места, изцяло 

или частично 91 общини в 12 области. 

В Източнобеломорски район попадат общо 91 общини (изцяло и частично) и 1 772 населени 

места. Броят на населените места в ИБР по основни речни басейни е както следва: 

 басейн на р. Марица –793 бр.; 

 басейни на р. Тунджа – 252 бр.; 

 басейн на р. Арда – 680 бр.; 

 басейн на р. Бяла – 41 бр.; 

 басейн на р. Атеринска – 2 бр.; 

 басейн на р. Фишера – 4 бр. 

Към 31.12.2012 г. населението, живеещо в Източнобеломорски район, е 2 170 742 души, което 

представлява 30 % от общото население на страната. Това е втория по големина от гледна точка 

на населението район за басейново управление на водите. Наблюдава се ясна тенденция към 

намаляване броя на населението в района в периода 2008 – 2012 година.  

Цялото население на областите Кърджали, Пловдив, Стара Загора и Хасково и почти цялото 

население на областите Пазарджик (98,2%), Ямбол (98,5%), Сливен (90%) и Смолян (92,5%) 

живее в ИБР. Част от населението на областите Бургас, Смолян и Софийска също е част от 
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ИБР, както и пренебрежимо малка част от населението на област Габрово (5 човека) и област 

Благоевград.   

Тенденцията за намаляване броя на населението в района продължава. За 3 години (2008-2011) 

населението на ИБР е намаляло със 112 708 души и съвпада с тенденцията за страната, за която 

средногодишния темп на намаление на населението е 0,7%. Две трети от намалението на 

населението (68.9%) се дължи на отрицателния естествен прираст  (повече  починали  от  

родени  лица),  а  една  трета  (31.1%)  -  на  външната миграция. 

Запазва  се  и тенденцията  на  урбанизация. В Източнобеломорски район има 80 града, в които 

живеят 1 495497 души  или 68% от хората в района. В селата на ИБР, които  са 1696 на брой, 

живеят  702 231 души или 32% от населението в РБУ.  

Забелязва се и тенденцията за обезлюдяване на населените места. В Източнобеломорски район 

има 35 населени места, в които няма преброени лица, тоест които са изцяло обезлюдени. В 173 

населени места населението е между 1 и 20 души, а в 349 села – населението е мужду 21 и 100 

човека. 

По отношение на възрастовата структура на населението, продължава процесът  на  

демографско  остаряване,  изразяващ  се  в  намаляване  на абсолютния  брой  и  относителния  

дял  на  населението  на  възраст  под  15  години  и увеличаване  на  дела  на  населението  на  

65  и  повече  години.  Делът  на  населението  на възраст над 65 години се  е 19% от цялото 

население на ИБР, а в същото  време  през  лицата  под  15-годишна  възраст  са  14 % . 

Населението в ИБР в трудоспособна възраст е едва 68%, като този процент е значително по-

нисък в по-малките населени места и в селата. За сравнение населението в трудоспособна 

възраст в България е  62.2%. 

При реалистичен вариант (І вариант)  прогнозата сочи, че населението на ИБР през 2015 ще 

бъде 2 133 626 жители, през 2020 – 2 071 230 жители, през 2050 – 1 712 922 жители, а през 2060 

– 1 604 444 жители, тоест, че населението на ИБР ще продължи да намалява. 

Средният размер на домакинствата в Източнобеломорски район за 2012 година е 2,3 човека. 

 

1.3 Природни характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната  

1.3.1 Земни недра 

Според тектонската подялба на България територията на Басейнова Дирекция 

Източнобеломорски район включва Алпийския орегон и Родопската зона. Като граница между 

тях се възприема най-южните части на Маришкия дълбочинен разлом, представляващ разломен 

сноп с приблизителна ориентация запад-изток, с променяща се широчина  

В северната част на Източнобеломорския район попадат Балканската, Средногорската и Сакар-

Странджанската зона от състава на Алпийския ороген. 

Южната част на Западнобеломорския район е в обхвата на Родопската зона. 

На фона на тези регионални структури са образувани тектонски структури от по-нисък ред и 

поредица от наложени грабени, всред който са най-голямата в България наложена 

Горнотракийска депресия, Бургаския синклинорий, Свиленградското понижение, Карловския 

грабен, Казанлйшкия грабен, Стралджалския грабен и др. 

Геолого-литоложкият строеж на текстонските структури е представен от  разнообразни 

теригенни и карбонатни седименти, метаморфни и вулканогенни скали, глинести, песъчливи и 

чакълести образувания с различна геоложка възраст - от архая до кватернера включително.  

Архай - най-старите скали се разкриват в Родопския масив. Това са различни видове гнайси, 

гранитогнайси, амфиболити, кварицити, метаконгломерати, лептинити и др., като в Източните 

Родопи сред тях се срещат мраморни тела и окарстени в различна степен прослойки. 

Протерозой - Протерозойските скали също са разпространени в Родопите. Те са представени от 

биотитови и двуслюдени гнайси, шисти, амфиболити и др. От съществено значение са 

мраморите на Добростанската свита, разкриващи се на широки площи и оформящи отделни 
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окарстени райони. В тази група също са установени магматични процеси – разкрити са тела от 

базични метавулканити, габра и метадиабази.  

Палеозой - С палеозойска възраст са метаморфозираните алевролити, аргилити, пясъчници, 

диабази на Берковската група. Те са разпространени само в склоновете на Стара планина, над 

Пирдопското и Карловското полета. Широко разпространени в Южна България са гранитите и 

гранодиоритите.  Те се разкриват в Рила, Западните Родопи, Средна гора и Сакар.  

Мезозой 

Триас - Триаските седименти се разкриват само на отделни петна в Западното Средногорие, в 

Старозагорската ивица, при Димитровград и Тополовград, както и по високите части на Стара 

планина. Те са представени от пясъчиници в долната си част и карбонатни скали варовици и 

доломити в горната. Юра - почти отсъстват юрски материали, като се изключат няколко малки 

петна от нискометаморфозирани кварцити, пясъчници, алевролити, шисти, ожелезнени 

варовици, разкриващи се в източната част на водосбора на р.Тунджа. 

Креда - С най-широко разпространение тук са горнокредните материали. В западното 

Средногорие, Старозагорската ивица, Бургаския синклинорий и Източния Балкан се разкриват 

флишки, въгленосни и вулканогенно-седиментогенни (предимно с андезитов, трахиандезитов и 

трахибазалтов състав) скали. Неозой разпространен е в Източните Родопи и Централната част 

на Горнотракийската низина (Чирпански праг). В Родопския масив палеогенските материали 

заемат тектонските понижения. Те са представени от седиментни (теригенни, въгленосни, 

флишоподобни, моласови и варовикови скали), вулканогенно-седиментогенни (пластови 

разливи и покрови от андезити, латити, риолити, дацити, риодацити със съпътстващите ги 

туфи, туфити, лавобрекчи). В Горонотракийската низина от палеогенските материали с най-

широко разпространение са варовиците при гр.Чирпан, Димитровград и др. и разливи от 

среднокисели вулканити – латити, андезити, шошонити. 

Неоген – Неогенските материали се срещат в грабеновидните понижения на басейна. В 

повечето от тях те са покрити от кватеренерни наслаги и не се разкриват на повърхността, с 

изключение на Горонтракийската низина и Свиленградското понижение. Те са представени 

предимно от глини, алевролити, глинести пясъци и песъчливи глини, с прослойки от пясъци, 

конгломерати, въглища. Кватернер -  представен е от: алувий, пролувий, делувия, колувий и и 

смесени пролувиално-алувиални и други образувания от валуни чакъли, пясъци и глини. Най-

големи натрупвания на кватернерни наслаги – предимно на пролувий и алувий има в 

наложените грабеновидни депресии – Горнотракийската, Карловската и   др., както и  речните 

тераси, в които са се отложили алувиални материали – пясъци, чакъли и глини.  

Хидрогеоложката характеристика се предопределя от геоложката обстановка. В района са 

формирани  всички основни типове подземни води - пукнатинни, карстови (карстово-

пукнатинни) и порови. Основните акумулатори на пукнатинните води са напуканите скални 

формации в планинските участъци - в Стара планина, Средна гора, Сакар, Странджа, Родопите 

и Рила, както и в по-слабоиздигнати участъци (Св. Илийски възвишения, Манастирски 

възвишения и др.). Пукнатинните води се срещат и в подложката на младите формации, 

запълващи депресиите (пониженията) и грабеновите структури.  

Карстовите подземни води са акумулирани в окарстени формации с различна възраст, основни 

сред които са: мраморите на докамбрийската Добростанска свита, развита в Родопската област 

Следващите по възраст по-млади окарстени скали са изградени от триаски карбонатни 

материали. Порестите материали, а сред тях най-вече алувиалните кватернерни отложения, 

представляват най-значителния акумулатор на подземни води в района. Най-голямата 

структура в района и страната, носител на порови води, е Горнотракийската депресия, 

обхващаща равнинната част от територията между градовете Белово и Симеоновград по р. 

Марица. 

1.3.2 Климат 

Климатът в отделните части на ИБР е разнообразен предвид многообразието на релефа и 

останалите физични характеристики. Районът обхваща части от три климатични области: 

умерено-континентална, преходно-континентална и континентално-средиземноморска 
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климатична област. 

 Преходно-континентална климатична област заема най-голяма площ от ИБР.  Към тази 

климатична област се отнасят 4 климатични района - Климатичен район на Източна 

Средна България, Задбалкански нископланински климатичен район, Северородопски 

климатичен район и  Планински климатичен район.  

 В континентално-средиземноморската климатична област попада по-малка част от ИБР. 

Към континентално-средиземноморската климатична област в Източнобеломорския 

район попадат 3 климатични района: Климатичен район на източнородопските речни 

долини, Източнородопски нископланински климатичен район и Браннишко-Дервенски 

климатичен район. Тя преобладава в южните части на водосборите на реките Тунджа и 

Марица, басейна на р. Арда и източните склонове на Родопите. Средиземноморското 

влияние се чувства и при някои десни притоци на реките Въча, Чепинска и Чепеларска.  

 В умерено-континентална климатична област попадат част от задбалканските 

котловини  (напр. Казанлъшката долина).  

Валежите в Източнобеломорски район се характеризират с големите си пространствени 

изменения: от сравнително малките годишни валежи, 450-

част на Тракийската низина, до над 1000-

Пловдивското поле, част от Старозагорското поле с долината на Марица при Димитровград-

Свиленград, Ямболско-Елховското поле и част от Поляновградското поле, както и Чепинската 

котловина отбелязват годишен валеж 500—550 мм. За останалите сравнително ниски места от 

басейна на Марица, за повечето от Задбалканските полета на Средна България годишният 

валеж е 550—650 мм. В долината на Арда под Кърджали, както и по долините на Чая, Въча и 

Чепинската река, годишният валеж е 600—650 мм. С приближаване към планините средният 

годишен валеж расте, като за сравнително по-ниските планински места той достига до 800—

900 мм, а за високите планински части надминава 1100-1200 мм. 

С най-големи месечни суми на валежи се отличават, от една страна, летните месеци юни и 

отчасти май, а от друга — месеците от края на есента и началото на зимата — ноември и 

отчасти декември. 

Средните годишни температури се обуславят от главно от надморската височина на отделните 

й части, близостта им до морето и сравнително слабият градиент — от юг към север. 

В съответствие с извънредно разнообразния терен и големите различия в надморските 

височини частта от Егейския басейн, която влиза в пределите на нашата страна, има твърде 

разнообразен температурен режим. Главно въз основа на различията на надморската височина 

и преобладаващата форма на терена, които обуславят температурния режим, той може да се 

раздели на следните части:  

 Ниска равнинна част, която преобладава в източната половина на Егейския басейн и 

обхваща средните течения на Марица и Тунджа. 

 Хълмиста и припланинска част, която обхваща местата с надморска височина между 

300 и 500-600 м, разположени около източните и северните склонове на Родопите и 

около южните склонове на Стара планина и Средна гора.  

 Високи котловинни полета, разположени предимно в най-западната част на района 

между Стара планина и Средна гора. 

 Планинска част, която обхваща североизточната част на Рила и Западни Родопи, а също 

така и южната половина на Централна и Източна Стара планина. Тази част, която 

обхваща почти половината от нашия Беломорски басейн, може да се раздели на две 

части съобразно надморската височина:  

 а) среднопланинска (н. в. от 1000 до 1700 м част;) 

 б) високопланинска част (н. в. над 1700 м). 

С най-мека зима се отличава ниската равнинна част на Източнобеломорски район. Тук средната 
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температура на най-студения месец — януари е средно между 0 и 1,5° над нулата. Зимата в 

хълмистите и припланинските райони (н. в. от 300 до 500—600 м) е също сравнително мека, 

със средна температура на януари около 0—1,5° под нулата. По-студена е зимата във високите 

котловинни полета, където средната температура на януари е между 2,5 и 3° под нулата.  

Най-рано настъпва пролетта в ниската равнинна част на Източнобеломорски район. Така 

например в низините на Марица и Тунджа средните температури над 10° настъпват трайно 

средно към началото на април. Последните мразове през пролетта се случват средно през 

първата декада на април, а в изключителни случаи - докъм началото на май. При най-силните 

мразове минималните температури макар и през отделни дни на април могат да спаднат до 4-6° 

под нулата, а през май докъм 1° под нулата. 

В хълмистите и припланинските райони трайното задържане на средни температури над 10° 

настъпва малко по-късно - средно към средата на април. Последните мразове са средно към 

началото на април и само в изключителни случаи могат да се случат и през втората половина на 

май. Абсолютният минимум на температурата през април тук е около 4-5° под нулата. При най-

силните затопляния максималната температура през същия месец може да достигне до 30-32°. 

Във високите котловинни полета пролетта е също сравнително по-хладна. Средната 

температура на април е между 9 и 11° в зависимост главно от надморската височина. В 

планинския район пролетните месеци имат много по-ниска средна температура. Средната 

температура се задържа по-трайно над 10° само в ниските части на планинския район (н. в. 

1000—1700 м), като този период започва около средата на май и с увеличаване на надморската 

височина постепенно се премества до средата на юни. Във високопланинската част средната 

температура и през лятото остава предимно под 10°. В среднопланинската част средната 

температура на април е между 3° и 6°, във високопланинската част още по-ниска — от +3° 

докъм 4-5° под нулата в зависимост главно от надморската височина. 

Характерно за високопланинската част е, че не може да се постави граница между пролетните и 

есенните мразове, т. е. тук мразовете могат да се случат и през лятото. Абсолютният минимум 

на температурите през април достига до 16-20° под нулата, което заедно с ниските средни 

температура показва, че в тази част на Егейския басейн април, а до голяма степен и май са по-

скоро зимни, отколкото пролетни месеци. Обаче при изключително силни затопляния тук 

температурата през април може да се покачи до 12—18°. 

Снежната покривка в планинската част на Източнобеломорски район се отличава много от 

режима в околните низини главно поради големите температурни различия. Освен това в най-

южните части на района за басейново управление (както в низините, така и в планините) през 

зимата количеството на снеговалежите е значително по-голямо от това в по-северните части, 

което все пак оказва известно влияние върху режима на снежната покривка. Това влияние се 

изразява в известно относително повишение на средната дебелина и продължителност на 

снежната покривка в най-южните части въпреки по-високите средни температури. 

В ниската равнинна част на Източнобеломорски район снежната покривка изобщо е твърде 

краткотрайна и с много малка средна дебелина. Общо в хълмистата и припланинската част 

периодът с възможна снежна покривка обхваща средно от 5—10 декември до 5—10 март, което 

показва, че и в тези райони характерно за зимата е честото стопяване на снежната покривка. 

Във високопланинската част броят на дните със снежна покривка е от 150 до 250 дни. Почти 

всичките дни на XII, I, II, III, IV и по-голямата част от дните на ноември и май са със снежна 

покривка. Максимумът на средната височина на снежната покривка тук е изместен в март, като 

височината ѝ достига от 100—120 до 160 см.  

1.3.3 Атмосферен въздух 

Оценката на качеството на атмосферния въздух е направена на базата на Годишните 

доклади за състоянието на околната среда за 2015г. на РИОСВ Бургас, Пазарджик, 

Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и София. В Източнобеломорския речен 

басейн се оформят няколко зони с повишено замърсяване.  

 Фини прахови частици ФПЧ 
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Във всички пунктове за контрол на РИОСВ Бургас има дни с превишения на 

средноденонощната пределно допустима концентрация за ФПЧ10 от 50g/m
3
, като 

само в АИС „Долно Езерово” броят на превишенията на СДН е 117, което е над 

законово допустимите 35 дни в годината. Максималната регистрирана 

средноденонощна стойност е 119,27g/m
3
 в същия пункт.  

В Сливен средната годишна концентрация е 41,28 при СГН 40g/m
3. 

 

В София нивото на замърсяване с фини прахови частици под 10 микрона е високо в 

почти всички пунктове като: В АИС «Дружба» срредногодишната концентрация е 

41,78g/m
3
, с мааксимална средноденонощна концентрация 180g/m

3
, като все пак се 

забелязва тенденция за намаляване на замърсяването с ФПЧ10; АИС»Надежда» има 52 

превишения на СДН; АИС»Павлово» броят на превишенията е 70, а средната годишна 

концентрация е 40,22g/m
3
; АИС «Орлов мост» броят на превишенията на СДН е 45. 

По данни на РИОСВ Пловдив в ПМ Долни воден средната годишна концентрация е 

43,2g/m
3
, а броят на превишенията на СДН98. В АИС «Каменица» блоят на 

превишенията е 69, в АИС Баня Старинна» 43, АИС «Тракия» - 61. 

В АИС «Каменица» средната годишна концентрация на фини прахови частицихпод 2,5 

микрона е 29,3g/m
3
 при норма 25g/m

3
. 

В пункта в Асеновград броят на превишенията е 69 , а средната годишна концентрация 

е е 44,66g/m
3
, при норма 40g/m

3
. 

В АИС Смолян броят на превишенията е 101 и средната годишна концентрация е 

46,12g/m
3
. 

По данни на РИОСВ Хасково през 2015г. са регистрирани следните превишения на 

средноденонощната норма  (СДН) за опазване на човешкото здраве (концентрации над 

50 µg/m3) по пунктове, както следва: в АИС “Раковски” – 66 бр., - в АИС “Студен 

Кладенец” – 76 бр., - в ръчен пункт “РИОСВ – Хасково”, разположен в гр. Хасково – 68 

бр. 

Средногодишната норма (СГН) за ФПЧ10 (40µg/m3) e превишена само в един от  

пунктовете – АИС “Раковски”, гр. Димитровград. 

В пунктовете за мониторинг на КАВ в градовете Хасково, Димитровград и Кърджали  и 

през 2015г. продължава регистрирането на наднормено съдържание на ФПЧ10 през  

зимните месеци, в резултат от повишеното потребление на твърди горива в битовия  

сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи  

условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой 

Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на 

атмосферния въздух за Агломерация Пазарджик. Средногодишната норма за ФПЧ10 от 

40 /m
3
 нe е превишена – 36.78 /m

3
 за пръв път от 2004г. Максималната 

среднодеонона конц в града е 168,0 /m
3
. 

 Азотен диоксид 

В София -През 2015 г. се наблюдава намаляване на средночасовите концентрации на 

азотен диоксид (NO2), като за изминалата година има 5 превишения в пункт Павлово, 

пункт Хиподрума, пункт Надежда и пункт Орлов мост при норма – 200 µg/m
3
, но не се 

надвишава разрешения брой на превишенията – 18 пъти за една календарна година. В 

някой от пунктовете има изразена ясна тенденция към намаляване на измерените 

средногодишни концентрации, което основно се дължи на предприетите мерки в тази 

посока. Максимаалната измерена стойност е в „Баня  старинна” – 299,8 µg/m
3
. 
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 Серен диоксид 

В АИС  в гр. Гълъбово: За 2015  г. с редночасовата норма  по показател серен   диоксид 

е превишена 118 пъти, а Средноденонощната норма 11 пъти, при нормативно 

лимитирани респективно 24 пъти и 3 пъти за една календарна година, съгласно Наредба 

No 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния  въздух  .  

В сравнение с 2014 г. СЧН е превишена с 83 пъти, а СДН е превишена 4 пъти.  Брой 

превишения на средноденонощната норма по показател серен диоксид за девет години. 

 Сероводород 

В АИС „Долно Езерово са регистрирани 117 средни часови стойности над   СЧН -  

0,005 mg/m
3
 и 19 превишения на средноденнощната норма – 0,003 mg/m

3
. В АИС 

«Меден Рудник» има 6340 превишения на СЧН и 304 на СДН.  

 Озон 

Единични случаи на превишаване на прага на здравна защита за озона (110g/m
3
)са 

регистрирани в Димитровград, Пловдив и Стара Загора до 141 g/m
3
. 

1.3.4 Почви 

Басейнова дирекция за Източнобеломорски район включва територията на 92 общини 

от 10 административни области, разположени в южните части на страната. Това 

географско местоположение, свързано с многообразни форми на релефа и разнородни 

почвообразуващи скали в комбинация с диференциацията на климата, обуславя 

образуването на голямо разнообразие от почвени типове и подтипове. 

Съгласно европейското почвено райониране, територията на Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район попада в Балкано-Средиземноморската почвена подобласт, 

която от своя страна е част от Средиземноморската почвена област. 

За районите Южно от Стара планина, господстващ почвен тип на равнините и в 

долните части на планинските склонове под сухите гори и храсталаци са канелени 

почви, а също така канеленовидни лесивирани и плитки почви. Канелените почви са 

характерни с червеникаво-кафявия си цвят, сравнително малката дълбочина (60-70 см) 

на профила и високото съдържание на глина почти от повърхността. Плодородието на 

канелените почви е добро – съдържат от 2 до 5% хумус и по тази причина се използват 

широко за земеделски цели.  

В равнините на Горна Тракия в различни по площ масиви са разпространени смолници, 

особено характерни за Старозагорско и Ямболско, където те са от хидрогенен 

произход. Тези почви са характерни с тъмния си цвят, тежкия си механичен състав 

(глинест) и лошите си физични свойства – сезонно изсушаване на почвения профил и 

напукването му. При суша тези почви образуват широки на 1 см и дълбоки над 50 см 

пукнатини. Смолниците са слабо кисели до алкални с много висок сорбционен 

капацитет и  наситеност с бази. В обработваеми земи съдържат до 2,5-3% хумус, а в 

необработваеми до 4-5%. Дренажът на тези почви при поливни условия е сериозен 

проблем поради слабата им водопропускливост, а заради равнинните територии, които 

заемат те почти изцяло са усвоени за земеделски нужди. 

Подножията на склоновете на планините до 600-800 м надморска височина, покрити 

със сухи дъбови гори и храсталаци са заети с кафяви и канеленовидни почви. На 

височина 800-1500 м се разполагат кафяви планинско-горски почви под букови и 

смесени гори. В този пояс са разпространени широко и рендзини. 

В долините на реките са разположени наносни почви. Този тип почви се образуват 
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върху алувиалните наноси (на отделни места примесени с делувиални отложения) на 

реките, обрасли повече или по-малко с растителност и обогатявани периодично с нови 

седиментни материали. Те се намират в начална фаза на почвообразуване, имат само 

хумусен А хоризонт в различна фаза на развитие, под който лежат наносни пластове от 

речен пясък и/или чакъли с различна дебелина и подреждане. По механичен състав 

наносните почви биват от чакълесто-песъкливи до леко глинести, като на малки площи 

могат да се менят много бързо в зависимост от гранулометрията на речните седименти. 

Те са рохкави, проветриви, топли и сa добре овлажнeни от близките подопочвени води. 

Тези им качества ги правят много подходящи за земеделие.  

1.3.5 Води 

А. Повърхностни води 

Източнобеломорски район включва следните водосборни басейни до държавната граница с 

Турция и Гърция: 

 Басейн на р. Марица - трансграничен с Република Гърция и Република Турция;  

 Басейн на р. Тунджа - трансграничен с Република Турция, от международния басейн на 

р. Марица; 

 Басейн на р. Арда – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн на р. 

Марица; 

 Басейн на р. Бяла – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн на р. 

Марица; 

 Басейн на р. Луда – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн на р. 

Марица.  

 Басейн на р. Атеринска – трансграничен с Република Гърция, от международния басейн 

на р. Арда. 

 Басейн на р. Фишера – трансграничен с Република Турция, от международния басейн на 

р.Тунджа; 

Съгласно изменение на точка 3 от чл. 152 (1) от ЗВ (ДВ бр. 47 от 2009 г.) в сила от 23.06.2009 г. 

Източнобеломорски район за басейново управление на водите с център Пловдив включва 

водосборните области на реките Тунджа, Марица, Арда и Бяла река, като към река Тунджа се 

причислява р. Фишера, към р. Арда се причислява р. Атеринска, а към р. Бяла река се 

причислява р. Луда 

Състоянието на повърхностните води се определя в значителна степен от водостопанската 

дейност, развивана  във водосбора на реката, т.е. от видовете натиск над водното тяло. На 

територията на ИБР,  251 населени места имат изградена (напълно или частично) канализация, 

а останалите 1525 са без изградена такава. В повечето случаи без канализация са малки 

населени места под 2000 е.ж., единствено 20 от тях са между 2000 и 10000 е.ж. Общият брой 

действащи на територията на Източнобеломорски район ПСОВ са 43  включително изградени и 

действащи 9 бр. модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (МПСОВ) под 2000 е.ж. 

Към 2015 г. броят на индустриалните емитери с издадени разрешителни по ЗООС и ЗВ за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на територията на ИБР е 415 (от тях 

45 броя са с комплексни разрешителни по ЗООС и 370 емитера с разрешителни по Закона за 

водите). От тази дейност са засегнати 88 повърхностни водни тела от басейн р. Марица, 21 

водни тела от басейн р. Арда и 20 водни тела от басейн р. Тунджа. 

На територията на ИБР са изградени 35 големи язовира и около 900 малки-селски язовира. В 

някои средни и малки язовири се развива Полуинтензивно рибовъдство, които обикновено са 

общинска собственост и в по-малка степен – държавна. По данни от информационната система 

и публикуваните регистри за издадените разрешителни в системата на МОСВ до момента има:  

 285 разрешителни, издадени от БДИБР в периода 2004-2015 г. за язовири- общинска, 
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частна и държавна собственост, от които 70 действащи (22 за обекти - държавна 

собственост).  

 114 действащи разрешителни за язовири – публична общинска собственост, които са 

издадени от общинските администрации.   

Броят на водните тела на територията на ИБР, засегнати от полуинтензивно рибовъдство по 

данни от издадените разрешителни и проведен мониторинг е 24.  

Значимо е  изменението на режима на оттока поради прехвърляне на води от басейните на р. 

Струма и р. Места към яз. Белмекен в басейна на р. Марица, а също от басейна на р. Места към 

яз. Доспат на р. Доспат; от яз. Доспат към басейна на р.Въча – яз. Въча в басейна на р.Марица; 

от басейна на р. Доспат към яз. Батак в басейна на р. Марица.  

Според  актуализацията  в ПУРБ 2016-2021 (проект),  повърхностните водни тела в ИБР в 

гореописаните водсборни басейни са обособени в 312 водни тела, от които – 302 от категория 

«реки» и 10 от категория «езера». В сравнение с първия ПУРБ на ИБР 2010-2015 г. техният 

брой е променен (от 308 на 312).  Според характеристиките им са идентифицирани в 5 типа 

повърхностни води от категория „река” и 7 типа от категория „езеро”. За два от типовете езера 

(L1 Алпийски глациални езера и L6 Крайречни влажни зони в ЕР 7) не са определени водни 

тела поради незначителния размер на водните обекти (много по-малки 0,5 km2), които са 

единично представени на територията на ИБР. 

Разпределението на повърхностните водни тела (брой) категория „ реки“ и категория „езера“ по 

типове и по речни басейни е показано в следващите таблици: 

Таблица ІІІ-1. Типове повърхностни води от категория „река”  

№ Код Име на типа Марица Тунджа Арда Бяла  ИБР 

1  R3  Планински каменен тип  77 26 15 0 118 

2  R5  Чакълест полупланнски тип  49 5 4 0 58 

3  R12  Големи равнинни реки  5 5 0 0 10 

4  R13  Малки и средни реки с фин 

субстрат  
30 7 0 0 37 

5 R14 Суб-средиземноморски 

(пресъхващи) реки 
7 11 18 2 38 

  Общ брой водни тела 168 54 37 2 261 

Източник : ПУРБ 2016-2021 

Таблица ІІІ-2. Типове повърхностни води от категория „езеро” 

№ Ко

д 

Име на типа Марица Тунджа Арда Бяла ИБР 

1  L3 Планински езера в ЕР7 3 0 1 0 4 

2  L1

1 

Големи дълбоки язовири 
0 2 3 0 5 

3  L1

3 

Средни и малки полупланински 

язовири  
8 4 2 0 14 

4  L1

5 

Големи равнинни плитки до средно 

дълбоки язовири 
5 1 0 0 6 

5 L1

7 

Малки и средни равнинни язовири  
19 3 0 0 22 

  Общ брой водни тела 35 10 6 0 51 

Според ПУРБ 2016-2021 (проект) екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни 

тела в ИБР по речни басейни за 2014 година отлично и добро за съответно 6% и 34% от общия 

брой водни тела. Водните тела в умерено състояние са 112 или 36%, в лошо- 26 водни тела или 

8%, а в много лошо състояние - 12 водни тела или 4% от общия брой водни тела на територията 

на ИБР. В периода на първият ПУРБ за 39 водни тела (12%) не е провеждан мониторинг и те са 

в неизвестно екологично състояние/потенциал. 
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В таблицата по-долу са представени обобщени резултати от оценката на екологичното 

състояние/потенциал на повърхностните водни тела в ИБР по речни басейни за 2014 година 

според ПУРБ  ИБР 2016-2021 (проект): 

Таблица ІІІ-3. Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на 

територията на ИБР за 2014 г. 

Речен басейн  

Екологично 

състояние/потенци

ал 

Марица Тунджа Арда Бяла ИБР 

Отлично 8 8 8 0 18 

Добро  71 16 16 2 105 

Умерено  63 28 21 0 112 

Лошо  21 5 0 0 26 

Много лошо  11 1 0 0 12 

Неизвестно  29 6 4 0 39 

Брой ВТ  203 64 43 2 312 

Негативното въздействие на повърхностните води в ИБР е регистрирано и оценено в ПОРН 

(2012г). Като значими са определени 192 минали наводнения на територията на ИБР. 

Преобладаващата част от значимите минали наводнения са се случили  по средното и долно 

течение на река Марица (Пазарджик – Пловдив – Първомай – Димитровград - Свиленград), 

горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали) и притоците й р. Върбица и р. Крумовица и в 

басейна на р. Тунджа около гр.Калофер и долното течение на река Тунджа след вливането на р. 

Мочурица и самата р. Мочурица (района Ямбол – Елхово). В 11 от значимите минали 

наводнения има констатирани и човешки жертви. В преобладаващата част от регистрираните 

случаи има информация за засегнати жители и жилищни домове. В 155 от значимите минали 

наводнения има превишаване на прага за значимост по засегнати жители за местоположението 

(ако е населено място) или за включени в местоположението населени места, когато 

местоположението е представено като линия. Засегнати кладенци, помпени и пречиствателни 

станции за обществено питейно водоснабдяване има в 44 от значимите минали събития. Като 

значими по засегнати стопански обекти са оценени 80 от миналите събития, а по засегната 

собственост – 62, като някои са оценявани като значими и по двата критерия. По критерия за 

засегната инфраструктура (пътища – магистрали, І и ІІ клас, жп, мостове, преносна мрежа и 

друга линейна инфраструктура) прага на значимост превишават 122 от миналите наводнения. 

Данни за засегнати селскостопански площи над 100 дка са събрани в 75 от значимите минали 

наводнения. 

По категория околна среда за 26 от значимите минали наводнения има данни за залети 

канализации на населени места и ГПСОВ.В 6 от значимите минали събития са били засегнати 

IPPC и SEVESO предприятия и други източници на замърсяване (точкови и дифузни). Има 

само три случая на засегнати паметници на културата. 

След проведени редица срещи по линията на трансгранична координация с Република Гърция и 

Република Турция по отношение на наводненията , са идентифицирани  седем трансгранични 

повърхностни водни тела, които са следните : 

Трансгранични повърхностни водни тела в Източнобеломорски район: 

 С Република Турция: 

 BG3TU100R001 – река Фишера (тип R14 - Субсредиземноморски реки 

(пресъхващи); 

 BG3MA100R001 – Река Марица от р.Сазлийка до граница (тип R12 - Големи 

равнинни реки); 

 BG3TU100R002 – р. Тунджа от вливане на река Мелнишка до границата(тип 

R12 - Големи равнинни реки). 
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 С Република Гърция: 

 BG3AR100R002 – р. Арда между яз. Ивайловград и държавната граница (тип R5 

– Полупланински реки с чакълест субстрат); 

 BG3MA100R270 – р. Бяла река и нейните притоци (тип R14 - 

Субсредиземноморски реки (пресъхващи); 

 BG3MA100R001 - Река Марица от р. Сазлийка до граница (тип R12 - Големи 

равнинни реки); 

 BG3AR100R001 – Река Атеринска (тип R14 - Субсредиземноморски реки 

(пресъхващи)); 

 BG3MA100R220 – Луда река (тип R14 - Субсредиземноморски реки 

(пресъхващи). 

Б. Подземни води 

Въз основа на комплексния анализ от всички фактори и параметри (стратиграфска, геолого-

литоложка, хидрогеоложка характеристика, взаимодействие с повърхностни води и пр.) в 

„Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г“ 

са определени 48 броя подземни водни тела (ПВТ), разпределени по по тип и геоложка възраст, 

както следва: 

 Порови води в Неоген-Кватернер - 16 ПВТ; 

 Порови води в Неоген - 3 ПВТ; 

 Пукнатинни и карстови води в Палеоген-Неоген - 10 ПВТ; 

 Пукнатинни води в Креда - 3 ПВТ; 

 Карстови води в Триас - 5 ПВТ; 

 Пукнатинни и карстови води в Протерозой - 11 ПВТ. 

За територията на Източнобеломорския район на басейново управление е определена посоката 

и степента на взаимовръзка за първите от повърхността подземни водни тела с повърхностните 

води въз основа на следната градация: 0÷30% - ниска, 30÷70% - средна и 70÷100% - висока 

степен. Установено е, че 7 подземни водни тела имат ниска, а  3 подземни водни тела - средна 

степен на взаимодествие с повърхностни води. 

Оценката на натиска от водовземане показва, че 47 подземни водни тела са в добро състояние, а 

2 броя от тях са в лошо състояние. 

Според оценката на химичното състояние 20 подземните водни тела са в лошо състояние, а  28 

тела - в добро състояние.  

Наименованията на подземните водни тела, присвоеният им код, площта на разпространение, 

естествените и привлекаемите ресурси, степента на взаимодействие с повърхностните води, 

както и оценката на химичното им състояние, ще бъдат подробно отразени в Доклада за ЕО. 

На територията на Дунавския район са установени 39 находища на минерални води с 206 

водоизточника, които са изключителна държавна собственост, включени в Приложение № 2 на 

Закона за водите. 

Трансграничните подземни водни тела са в процес на уточняване със съседни държави. 

Подземни водни тела разположени в граничната зона с РГърция са: 

 BG3G000000N011 - Порови води в Неоген – Свиленград - Стамболово; 

 BG3G000000Q048 – Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово; 

 BG3G0000Pg3021 – Пукнатинни води – Смолян; 

 BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води – Рудозем; 
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 BG3G00PtPg2024 – Пукнатинни води - Ивайловградски масив; 

 BG3G00000Pg028 – Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс; 

 BG3G00000Pt039 – Карстови води - Настан - Триградски басейн; 

 BG3G00000Pt040 – Карстови води - Ермореченски басейн; 

 BG3G00000Pt043 – Карстови води - Смолянски масив; 

 BG3G00000Pt046 – Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс. 

За тези ПВТ се изпълнява проект за проучване и характеризиране на подземни водни тела в 

крайграничните територии с РГърция. Получените резултати от това изследване ще са основа 

за оценка на трансграничен пренос на подземни води  между България и Гърция и ще се 

направят предложения за определяне на трансгранични подземни тела между двете страни. 

Подземни водни тела разположени в граничната зона с РТурция са: 

 BG3G000000N011 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово; 

 BG3G000000Q048 – Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово; 

 BG3G0000Pg2025 - Пукнатинни води - Свиленградски масив; 

 BG3G00000K2030 - Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона; 

 BG3G0000T12034 - Карстови води - Тополовградски масив; 

 BG3G00000Pt045 -  Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив. 

За тези подземни водни тела предстоят съгласувателни действия между двете страни за 

определяне кои от тях са трансгранични и кои не са. 

В. Зони за защита на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

Това са териториите, определени за водочерпене за човешка консумация по член 7 на РДВ - 

Директива за водохващане на повърхностни води (75/440/ЕЕС) и Наредба № 12, ДВ.бр.63/02г. и 

Наредба №9 от 2001 , изм., ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г.  

Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и по отношение на зоните за защита на водите, определени 

за водочерпене за човешка консумация са територията на водосбора на повърхностните водни 

тела и земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал.1, т.1 и т.2. 

В Източнобеломорски район като зони за защита на водите са определени 63 броя питейни 

повърхностни водни тела (20 % от всички) и всички 48 питейни подземни водни тела.  

Г. Зони с води за къпане 

Това са водни обекти, определени като води за рекреация, включително определените като зони 

за къпане съгласно Директивата за водите за къпане 76/160/ЕИО и Наредба №-11.  

На територията на Източнобеломорски район има определени 3 такива зони за къпане, 

разположени на два язовира – повърхностни водни тела от категория «езеро». 

 BG4251606567009001 яз. Кърджали Плаж 1  

 BG4251615000009002 яз. Кърджали Плаж 2  

 BG4251615268009003 яз. Студен кладенец"  

Д. Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи 

Това са зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като уязвими съгласно 

Директива 91/676/ЕИО и зоните, обявени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО, 
а в България въз основа и на Заповед № РД – 146 / 25.02.2015 г. на МОСВ. Със Заповедта са 

определени 16 подземни водни тела, които са замърсени и застрашени от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници, както и за уязвими зони, в които водите са замърсени с 

нитрати от земеделски източници. Уязвимите зони включват пълния обхват на територията на 
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17 общини и частичен обхват на територията на четири общини до надморска височина 450 m, 

две общини до надморска височина 400 m, три общини до надморска височина 350 m, четири 

общини до надморска височина 300 m, четири общини до надморска височина 250 m и три 

общини до надморска височина  100 m. 

 

1.3.6 Биологично разнообразие 

А. Флора  

Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997 г), Източнобеломорски 

район за басейново управление попада в Европейската широколистна горска област, основно в 

Македоно-Тракийската провинция и отчасти в Илирийската (Балканска) провинция. 

Растителната покривка е разнообразна, представена преди всичко от ксеротермни видове, 

каквито са благунът, церът, косматият, виргилиевият дъб и келявият габър.  

Иглолистният пояс, който не е непрекъснат навсякъде, е изграден от смърч (Picea abies), по-

рядко от бял бор (Pinus sylvestris), отчасти и от ела (Abies alba). Под иглолистните гори или под 

алпийската и субалпийската, храстова и тревна растителност са буковите гори от обикновен 

бук (Fagus sylvatica) и мизийски бук (Fagus silvatica ssp. moesiaca), в които са запазени 

рефугиуми храсталаци на лавровишня (Laurocerasus officinalis). По-ниско са разпространени 

габърови и горунови гори с редица реликтни видове като турска леска (Corylus colurna), воден 

габър (Ostrya carpinifolia), силивряк (Haberlea rhodopensis). 

Към македоно-тракийските фрлорни елементи се отнасят: Quercus thracica, Q. ,etensis, 

Herniaria olympica, Minuartia belutina, Moehringia grisebachii, Silene gigantea, Rosa parilica, Rosa 

bulgarica, Medicago rhodopaea, Verbascum nobile и др. 

По-характерни илирийски флорни елементи са Rheum rapomticum, Яilene beluevii, Eranthis 

bulgaricus, Rubus oblongoobovatus, Campanula versivolor и др. 

От евксинските елементи типични са: полски ясен (Fraxinus oxycarpa), низинен дъб (Quercus 

longipes), еруколистен дъб (Q. erucifolia), коленчесто диво жито (Aegilops geniculata) u 

битински синчец (Scilla bithynica), всички свързани с лонгозни гори.  

Средиземноморски флорни елементи са: черноморско коило (Stipa pontica), медовична 

оризовка (Piptatherum holciforme), лечебна пресечка (Cnicus benedictus), а илирийски 

(балкански ендемити) – сенниковидна звъника (Hypericum umbelatum), румелийска звъника (H. 

rumelianum) и късозъбо пропадниче (Pedicularis brachyodonta). 

Сравнително голяма е групата на степните елементи: монпелийска камфорка (Camphorosma 

monspeliaca), нисък бадем (Amygdalus nana), драка (Paliurus spina-christi), източна превара 

(Scutellaria orientalis), висока превара (S. altissima), бодлива руница (Phlomis herba-ventis ssp. 

pungens), теснолистен ранилист (Stachys angustifolia), фривалдскиев пчелинок (Marrubium 

frivaldskyanum).  

Сред ендемитите в района са разпространени стефчова тлъстига (Sedum steftsco), червеникав 

дебелец (Sempervivum erytreum), балканска шипка (Rosa balcanica), балканска теменуга (Viola 

balcanica), балканска камбанка (Campanula moesiaca), български порезник (Seseli bulgaricum), 

старопланинска иглика (Primula frondosa), (Festuca balcanica ssp. balcanica) фривалдска 

микромерия (Micromeria friwaldskyana), влакнесто подрумиче (Anthemis sancti-johanis), 

българска мишовка (Minualtra bulgarica), ахтарово шапиче (Alchemilla achtarovii), юмрукчалсо 

шапиче (A.jumrukczalica), звездоцветно шапиче (A. asteroantha), грациозно шапиче (A. 

gracillima) u др.  

Проблем на флората не само в района, а и в цяла България е, че в резултат от интензифициране 

на човешката дейност в последните години, увеличаване на застроявнето и 

антропогенизирането на териториите се нарушава и променя биоразнообразието в тях и се 

получава фрагментитране на местообитанията, както и интрудуциране на нови неместни 

видове, които са по-приспособими за живот в конкретните условия и конкурират и заместват 

видовете, които естествено се срещат в териториите. 
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Б. Фауна 

Съгласно зоогеографското райониране на България (по Георгиев, 1982 г) Източнобеломорски 

район за басейново управление попада в попада в три района – Старопланински, Рило-

Родопски и Тракийски. 

Фауната е с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение, макар че долините на 

реките Марица и Тунджа са естествени коридори за навлизане от юг на средиземноморска 

фауна. Във фауната на района се срещат и значителен брой карпатски елементи (напр. някои 

охлюви, стоножки, скакалци и др.), каквито липсват в останалата територия на България.  

При гнездящите птици средиземноморският комплекс обхваща 24% и поставя района на второ 

място след Струмско-Местенския район. Даже при насекомоядните бозайници и при гризачите 

тази категория видове достига 22%, което не се наблюдава в съседните райони. От бозайниците 

тук се срещат редките видове - трицветен нощник, дългопръст нощник, мечка, застрашените 

видове - вълк, видра, златка, дива коза. 

В орнитологично отношение важни местообитания има във водосбора на р. Марица и в 

Източните Родопи по р. Арда. Много видове птици, срещащи се тук, са от европейско 

природозащитно значение. Предимно тук се срещат черен лешояд, балканския щипок, турската 

боа и др. В този район попада и Сакар планина, която е от значение за гнезденето на 

белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), сив кълвач (Picus canus) и царски орел (Aquila heliaca). 

Срещат се още видовете: черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), осояд 

(Pemis apivorus), черна каня (Milvus migrans), египетски лешояд (Neophron percnopterus), 

белоглав лешояд (Gyps fulvus), орел змияр (Cicaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), ловен сокол (Falco cherrug), сокол 

скитник (Falco peregrinus), лещарка (Bonasa bonasia), ливаден дърдавец (Crex crex), турилик 

(Burhinus oedicnemus), козодой (Caprimulgus europaeus) и др. 

От клас Земноводни (Amphibia)  на територията на Източно Беломорския район се срещат 13 

вида. Всичките са с висок природозащитен статус и попадат в едно от Приложения ІІ и ІІІ на 

Бернска конвенция. Голяма част от тях са защитени и от Закона за защита на природата. 

Сирийската чесновница и алпийският тритон попадат в Червената книга на България. 

Oпашатите земноводни са представени от дъждовника (Salamandra salamandra), обикновения 

малкия тритон (Triturus vulgaris), големият тритон (Triturus cristata), големия гребенест тритон 

(Triturus karelinii), както и от застрашения реликтов алпийски тритон (Triturus alpestris).  От 

безопашатите земноводни се срещат  водна жаба (Rana ridibunda), планинската водна жаба 

(Rana temporaria),  жабата дървесница (Hyla arborea), горската дългокрака жаба (Rana 

dalmatina), жълтокоремна бумка (Bombina variegata),  червенокоремната бумка (Bombina 

bombina), зелена крастава жаба (Bufo viridis) и др. 

В рибната фауна на района преобладават видове присъщи за Източна Европа и Балканския 

полуостров. Съвременните проучвания по систематика на рибите (Kottelat and Freyhof, 2007) 

сочат, че oт 36 вида риби, обитаващи Източно беломорският регион, 7 са ендемити на 

Балканския полуостров. Това са маришката мряна (Barbus cyclolepis), маришкият кефал (Sualius 

cephalus), маришкият морунаш (Vimba melanops),  вардарският скобар (Chondrostoma 

vardrense), егейската кротушка (Gobio bulgaricus), струмският щипок (Cobitis strumicae) и 

балканският щипок (Sabanejewia balcanica). Според Kottelat и Freyhof (2007) маришката мряна 

у нас се среща единствено в басейна на р.Марица. Видът е режим на ограничено ползване и е 

включен в  Приложение №  4 на ЗБР. 

В долното течение на Марица и Тунджа се срещат сомът (Silurus glanis), европейската речна 

змиорка, щуката (Esox lucius), расперът (Aspius aspius) и други видове от сем. Шаранови. 

Видовото обилие в язовирите от долната зона също е  голямо. Тук преобладават рибите от 

семейство шаранови – бабушката (Rutilus rutilus), маришкият морунаш и др., срещат се 

костурът (Perca fluviatilis), бялата риба (Sander lucioperca), сомът. В състава на ихтиофауната и 

тук влизат немалко чужди видове риби. 

Проблем на фауната в района е фрагментацията на местобитания, унищожаването на места за 
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гнездене, безпокойство и прогонване на животински видове в резултат от антропогенна намеса. 

Основните проблеми за ихтиофауната и батрахофауната произтичат от промяната на 

хабитатите вследствие на индустриално и битово замърсяване; фрагментиране на популациите 

поради строеж на руслови МВЕЦ и  вследствие изградените язовирни стени в реките,  залпово 

изпускане на вода от язовирите и рязката промяна на нейното ниво и температура; 

унищожаване на хайвера и личинките  от внесените чужди за района видове риби; промяна в 

екологичните условия вследствие добива на инертни материали. 

В. Защитени територии по ЗЗТ 

В териториалния обхват на Източнобеломорски РБУ попадат изцяло или частично следните 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

 Национални паркове (НП) 

o Рила 

o Централен Балкан 

 Природни паркове (ПП) 

o Българка 

o Сините камъни 

 Поддържани резервати (ПР) 

o Амзово o Балабана 

o Богдан o Борака 

o Боровец o Долна Топчия 

o Казъл черпа (Женда) o Изгорялото гюне 

o Момчиловски дол o Чамджа 

o Чамлъка o Шабаница 

o Хайдушки чукар o  

 Резервати 

o Червената стена o Централен рилски резерват 

o Царичина o Стенето 

o Стара река o Сосковчето 

o Соколна o Северен Джендем 

o Пеещи скали o Лешница 

o Кутелка o Козя стена 

o Кастраклий o Каменщица 

o Казаните o Ибър 

o Еленова гора o Джендема 

o Горна Топчия o Бяла крава 

o Беглика o Дупката 

o Купена o Мантарица 
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o Вълчи дол  

Освен горепосочените, на територията на Източнобеломорски район за басейново управление 

попадат 172 защитени местности (ЗМ) и 132 природни забележителности (ПЗ). 

Разположението на защитените територии спрямо границите на ИБРБУ е илюстрирано в 

следващата фигура.  

 

Фигура ІІІ-3. Защитени територии в Източнобеломорски РБУ 

 

 

Г. Защитени зони по ЗБР 

В териториалния обхват на Източнобеломорски РБУ попадат изцяло или частично следните 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Таблица III-4. Защитени зони, попадащи изцяло или частично в ИБР 

Код на ЗЗ Наименование на ЗЗ Тип ЗЗ 

BG0000427 Река Овчарица SCI 

BG0000217 Ждрелото на река Тунджа SCI 

BG0000429 Река Стряма SCI 

BG0000612 Река Блягорница SCI 

BG0000195 Река Тунджа 2 SCI 

BG0000438 Река Чинардере SCI 

BG0000437 Река Черкезица SCI 

BG0000420 Гребенец SCI 

BG0000418 Керменски възвишения SCI 

BG0000567 Гора Блатец SCI 

BG0000554 Гора Желю Войвода SCI 

BG0000553 Гора Тополчане SCI 

BG0000401 Свети Илийски възвишения SCI 
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BG0000402 Бакаджиците SCI 

BG0000441 Река Блатница SCI 

BG0000435 Река Каялийка SCI 

BG0000287 Меричлерска река SCI 

BG0000434 Банска река SCI 

BG0000425 Река Съзлийка SCI 

BG0000291 Гора Шишманци SCI 

BG0000219 Дервентски възвишения 2 SCI 

BG0000261 Язовир Копринка SCI 

BG0000206 Съдиево SCI 

BG0000203 Тулово SCI 

BG0000255 Градинска гора SCI 

BG0000440 Река Соколица SCI 

BG0000196 Река Мочурица SCI 

BG0000443 Река Омуровска SCI 

BG0000444 Река Пясъчник SCI 

BG0000539 Гора Тополяне SCI 

BG0000192 Река Тунджа 1 SCI 

BG0000628 Чирпански възвишения SCI 

BG0000289 Трилистник SCI 

BG0000194 Река Чая SCI 

BG0000424 Река Въча - Тракия SCI 

BG0000254 Бесапарски възвишения SCI 

BG0000436 Река Мечка SCI 

BG0000164 Сините камъни SCI 

BG0000442 Река Мартинка SCI 

BG0000578 Река Марица SCI 

BG0000365 Овчи хълмове SCI 

BG0000426 Река Луда Яна SCI 

BG0000205 Стралджа SCI 

BG0001032 Родопи - Източни SCI 

BG0001034 Остър камък SCI 

BG0000301 Черни рид SCI 

BG0001033 Брестовица SCI 

BG0000139 Луда Камчия SCI 

BG0001389 Средна гора SCI 

BG0001043 Етрополе - Байлово SCI 

BG0001039 Попинци SCI 

BG0000304 Голак SCI 

BG0000393 Екокоридор Камчия - Емине SCI 

BG0000211 Твърдишка планина SCI 

BG0001031 Родопи - Средни SCI 

BG0001030 Родопи - Западни SCI 

BG0001386 Яденица SCI 

BG0000372 Циганско градище SCI 

BG0000212 Сакар SCI 
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BG0000218 Дервентски възвишения 1 SCI 

BG0001493 Централен Балкан - буфер SCI 

BG0000494 Централен Балкан SPA&SCI 

BG0000399 Българка SPA&SCI 

BG0000495 Рила SPA&SCI 

BG0002010 Язовир Пясъчник SPA 

BG0002012 Крумовица SPA 

BG0002013 Студен кладенец SPA 

BG0002014 Маджарово SPA 

BG0002015 Язовир Конуш SPA 

BG0002016 Рибарници Пловдив SPA 

BG0002019 Бяла река SPA 

BG0002020 Радинчево SPA 

BG0002022 Язовир Розов кладенец SPA 

BG0002023 Язовир Овчарица SPA 

BG0002027 Язовир Малко Шарково SPA 

BG0002028 Комплекс Стралджа SPA 

BG0002029 Котленска планина SPA 

BG0002052 Язовир Жребчево SPA 

BG0002057 Бесапарски ридове SPA 

BG0002058 Сините камъни - Гребенец SPA 

BG0002059 Каменски баир SPA 

BG0002069 Рибарници Звъничево SPA 

BG0002071 Мост Арда SPA 

BG0002081 Марица - Първомай SPA 

BG0002086 Оризища Цалапица SPA 

BG0002087 Марица - Пловдив SPA 

BG0002092 Харманлийска река SPA 

BG0002094 Адата - Тунджа SPA 

BG0002103 Злато поле SPA 

BG0002105 Персенк SPA 

BG0002106 Язовир Ивайловград SPA 

BG0002026 Дервентски възвишения SPA 

BG0002066 Западна Странджа SPA 

BG0002073 Добростан SPA 

BG0002021 Сакар SPA 

BG0002113 Триград - Мурсалица SPA 

BG0002063 Западни Родопи SPA 

BG0002128 Централен Балкан буфер SPA 

BG0002054 Средна гора SPA 

 

Разположението на защитените зони спрямо границите на ИБРБУ е илюстрирано в следващата 

фигура.  
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Фигура ІІІ-4. Защитени зони в Източнобеломорски РБУ 

 

Въздействието на ПУРН върху потенциално засегнатите от ПоМ територии и зони ще бъде 

подробно разгледано в съответните доклади за екологична оценка и оценка на съответствието с 

предмета и целите на защитените зони 

1.3.7 Население и здравни показатели на населението 

Населените места в Източнобеломорски район са доста разнообразни по своите характеристики 

– големина, население, промишленост, миграция, здравни индикатори. Според данни на НСИ 

от преброяването на населението през 2011, в ИБР живеят 2 634 168 човека, което представлява 

36,8 % от населението на страната (7 364 570 души). Средната гъстота на населението в ИБР е 

0,013 човека/км2, което е близо до средната гъстота на населението в България – 0,015 

човека/км2. 

Прогнозата за населението за периода до 2027 г. се базира изцяло на националната прогноза за 

броя на населението до 2060 г. на НСИ. Прогнозата за населението, живеещо на територията на 

ИБР и речните басейни в РБУ се базира на екстраполация на средния темп на прираст за 

периода 2003-2008 г. Прогнозира се, че до 2015 г. ще обезлюдеят селищата, които през 2008 г. 

имат до 20 жители, през 2020 г. – до 30 жители, през 2025 г. – до 40 жители и до 2027 г. – до 50 

жители.  

Броят на населението на района за периода 2003-2008 г. спада с 3.0%, при 2.5% за страната. 

Възрастовата структура е близка националната. Степента на урбанизация на ИБР е малко по-

ниска от средната за страната. Делът на градското население през 2008 г. е 67.0% и постепенно 

нараства до 69.2% през 2027 г. За сравнение тези числа за страната са 70.7% и 74.2%. ИБР 

увеличава относителния дял на градското население, но броят му спада с 2% за  периода 2003-

2008 г. Броят на селското население намалява с по-бърз темп – 5.1%, който е приблизително 

равен на средния за страната – 5.6%.  

Селищата в ИБР намаляват с по-висок темп от този на населението. Спадът се дължи изцяло на 

селата. През 2008 г средният брой на населението в едно селище в ИБР е малко по-нисък от 

този за страната – 1316 души, при 1474 души за страната. Като резултат от тези процеси, 

големината на селищата в района през 2027 г. се увеличава, но с много по-нисък темп от този за 

страната - едно селище има средно 1386 жители при 1649 жители за страната. Прогнозата да 

броя на градовете се запазва на равнището от 2008 г., а намалението на броя на селищата е 

изцяло за сметка на селата. 

Демографски показатели. Демографските тенденции при населението от Източнобеломорски 

район следват характерните процеси за страната като цяло, предвид и фактът, че то е 30 % от 
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цялото население и голяма част от него е съсредоточено в големите градове на територията на 

района.  

Раждаемост. Като цяло в областите, включени в Източнобеломорския район, се отчита 

раждаемост, близка до средната за страната. По-съществени разлики се установяват в областите 

Смолян – значително по-ниска раждаемост от средната за страната (6,5 ‰), област Сливен – със 

значително по-голяма раждаемост спрямо  средната за страната (12,6‰).      

Табл.   III-5. Коефициент на раждаемост в областите в Източнобеломорси район на 

басейново управление (2015 г.) 

 Коефициент на раждаемост (‰) 

Област  Общо  В градовете  В селата 

Пловдив  9,9 10,3 8,8 

Стара Загора  9,5 9,6 9,3 

Смолян  6,5 7,3 5,5 

Хасково  9,1 9,3 8,7 

Кърджали  9,2 9,8 8,7 

Софийска  8,2 9,1 6,8 

Пазарджик 9,3 9,7 8,7 

Бургас  9,9 9,8 10,3 

Сливен 12,6 11,4 14,8 

Ямбол  9,3 9,3 9,2 

За страната 9,2 9,4 8,5 

Смъртност. Смъртността сред възрастното население в района също е различна в отделните 

области, но тя зависи не само от болестността, а и от възрастовата структура на населението, 

затова не е толкова информативна, както детската смъртност. 

Табл.    III-6. Коефициент на смъртност и детска смъртност в областите в 

Източнобеломорси район на басейново управление (2015 г.) 

Област  Смъртност (на 1 000 души) - ‰ Детска смъртност (на 1 000 живородени 

 Общо  Мъже  Жени  Общо  Мъже  Жени  

Пловдив  14,7 15,9 13,7 7,5 9,8 5,0 

Стара Загора  16,4 17,4 15,4 8,4 9,3 7,5 

Смолян  14,7 15,4 14,0 5,4 2,8 8,0 

Хасково  17,0 17,8 16,2 6,0 6,3 5,7 

Кърджали  12,6 13,3 11,9 7,2 8,1 6,2 

Софийска  17,9 19,0 16,7 8,2 9,0 7,4 

Пазарджик 15,4 16,2 14,6 11,8 10,1 13,6 

Бургас  13,4 14,4 12,4 7,3 7,7 6,9 

Сливен 15,3 16,2 14,4 12,8 16,7 8,7 

Ямбол  18,8 19,9 17,7 7,8 8,6 6,9 

За страната 15,3 16,3 14,4 6,6 7,2 5,9 

Коефициентът на смъртност е най-висок в област Ямбол – 18,8 ‰,  следвана от област 

Софийска – 17,9 ‰,  и Хасково -  17,0 ‰. , а най-нисък в област Кърджали – 12,6 ‰., Бургас – 

13,4 ‰ Пловдив и Смолян – по 14,7 ‰.     

Детската смъртност в Източнобеломорски район  като цяло е по-висока от средната за 

страната (6,6 ‰ за 2015 г.). Най-висока детска смъртност  е регистрирана в Сливен и  

Пазарджик (12,8‰ и 11,8  ‰). Под средната за страната е детската смъртност само в областите 

Смолян и Хасково – съответно 5,4‰, и 6,0 ‰.  

Здравни показатели. Данните от Националния център по здравна информация и анализи 

(НЦЗИА) показват, че здравните показатели на населението в Източнобеломорския басейнов 

район като цяло са по-добри от средните за страната.  

Заболеваемостта сред населението в Източнобеломорски речен район като цяло за повечето 

области е по-ниска от средната за страната както общо, така и по отделни нозологични 

единици.  
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Таблица III-7. Регистрирани заболявания  от някои заразни заболявания, подлежащи на 
задължително съобщаване (за 2015 г) – на 100 000 души от населението. 

Област Скарлатина Коклюш Варицела Епидемичен 

паротит 

Лаймска 

берилиоза 

Вирусни 

хепатити 

Активна 

туберкулоза 

Пловдив 58,8 - 411,6 - 6,6 13,4 20,2 

Стара Загора 83,2 - 397,8 0,3 4,0 37,0 15,0 

Смолян 26,9 - 519,5 - 4,3 5,2 17,4 

Хасково 21,0 - 330,4 - 4,2 28,5 21,0 

Кърджали 10,6 - 454,6 - 0,7 3,3 15,2 

Софийска 18,0 0,4 200,9 - 2,1 16,7 34,2 

Пазарджик 1,9 - 95,9 - 0,4 10,5 28,0 

Бургас 36,0 - 175,5 0,2 1,7 15,2 18,3 

Сливен 28,5 - 387,5 - - 16,4 25,9 

Ямбол 85,4 2,4 358,2 - 0,8 15,4 26,9 

За страната 53,5 0,7 316,2 0,4 5,6 16,9 23,2 

Данните от таблицата показват различно разпределение на инфекциозната заболеваемост в 

различните области, без определена зависимост. Скарлатина се среща най-често в област 

Ямбол, значително над средната за страната; коклюш – също в област Ямбол, варицела –

Смолян и Кърджали.  

Случаите на активна туберкулоза преобладават в област Пазарджик и Софийска област, както и 

в областите Сливен и Ямбол, надвишаващи средната стойност за страната, а в другите области 

са под средните за страната.  

Болестността от злокачествените заболявания е представена в Таблица III-6 (Заб.представени 

са последните публикувани данни, за 2015 няма налични данни към настоящия момент).  

Таблица III-8. Заболеваемост от злокачествени заболявания в областите на 

територията на Източнобеломорски басейнов район (на 100 000 население) 

Област  Заболеваемост по години – на 100 000 население 

 2010 2011 2012 2013 2014  

Пловдив 4992,6 5143,0 5005,5 4761,3 4825,9 

Стара Загора 3430,4 3694,7 3868,3 3952,7 4104,2 

Смолян 3627,4 3819,0 3257,4 3266,8 3348,4 

Хасково 3318,3 3475,5 3533,5 3814,2 4011,1 

Кърджали 2064,9 2243,7 2324,7 2584,6 2789,9 

Софийска 2190,4 2366,6 2521,3 2674,9 2902,7 

Пазарджик 3746,8 4026,9 3816,5 3638,4 3683,6 

Бургас 3034,0 3155,8 3255,3 3416,0 3567,4 

Сливен 2700,7 2860,4 2990,4 3119,2 3203,1 

Ямбол 2827,4 3014,4 3211,4 3345,2 3482,8 

За страната 3469,2 3602,7 3702,4 3819,0 3867,7 

През представения период както в страната, така и в конкретните области се наблюдава 

нарастване на заболеваемостта от злокачествени заболявания за 4-те представени години. Най-

значително е увеличението на тези заболявания в област Ямбол – с 518 на 100 000. В областите 

Пазарджик, Пловдив и Смолян се отбелязва спад в заболеваемостта от 2010 спрямо 2014 г.  
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Прави впечатление, че като цяло почти всички представени области на територията на 

Източнобеломорски басейнов район, имат по-благоприятни показатели за злокачествени 

заболявания – по-ниска заболеваемост от злокачествени заболявания спрямо средното ниво за 

страната.    
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Приложение IV 

Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка 

 

I. Въведение 

 предмет на договора; 

 описание на изготвянето на ПУРН на ИБРБУ; 

 методика, включително правна рамка; 

II. Описание на ПУРН на ИБРБУ 

Общо описание на: 

 съдържанието и обхвата,  

 основни приоритети и цели за управление на риска от наводнения  

 програма от мерки за намаляване на риска от наводнения 

 връзка с други съотносими планове и програми; 

III. Състояние на околната среда 

Свързаните аспекти на: 

 текущото състояние на околната среда и 

 евентуалното развитие на околната среда без прилагането на ПУРН на ИБРБУ; 

IV. Характеристики на околната среда за територии, които ще бъдат значително 

засегнати  

Характеристиките на околната среда за територии, които ще бъдат значително 

засегнати; 

V. Съществуващи екологични проблеми  

Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към ПУРН на ИБРБУ, 

включително проблеми отнасящи се до територии с особена екологична значимост, като 

например зоните, определени съгласно Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО; 

VI. Цели на опазване на околната среда 

Целите на опазване на околната среда, установени на: 

 международно ниво 

 национално ниво 

 поднационално ниво, 

които имат отношение към ПУРН на ИБРБУ и  

 начина, по който тези цели и екологични съображения са били взети под 

внимание при изготвянето на плана; 

VII. Въздействие върху околната среда 

 Вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително 

кумулативни въздействия на целите и приоритетите за управление на риска 

от наводнения по отношение на: 

 въздух и климат,  

 води,  

 почви,  
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 ландшафт, 

 биологично разнообразие, включително фауна, флора и защитени места 

 културно-историческо наследство, включително архитектурно и 

археологическо наследство, 

 материални активи, 

 отпадъци, 

 шум, 

 население, човешко здраве. 

 Вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително 

кумулативни въздействия на мерките за намаляване на риска от наводнения 

по отношение на: 

 въздух и климат,  

 води,  

 почви,  

 ландшафт, 

 биологично разнообразие, включително фауна, флора и защитени места 

 културно-историческо наследство, включително архитектурно и 

археологическо наследство, 

 материални активи, 

 отпадъци, 

 шум, 

 население, човешко здраве. 

 Вероятни значителни въздействия върху територията на други държави: 

Република Гърция и Република Турция. 

VIII. Смекчаващи мерки 

Мерките, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия от прилагането на ПУРН на ИБРБУ, 

включващи: 

 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН в ИБРБУ 

 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН в ИБРБУ 

IX. Алтернативи  

Общо описание на основанията за избор на разгледаните алтернативи  

X. Трудности  

Описание на методите за извършване на екологичната оценка, включително трудности 

от всякакво естество (напр. технически недостатъци и липса на ноу-хау) срещнати при 

събирането на необходимата информация; 

XI. Наблюдение 

Описание на предвидените мерки за наблюдение и контрол при изпълнението на ПУРН 

в ИБРБУ съгласно член 10 от Директивата за СЕО 2001/42/ЕО. 

XII. Заключение 

XIII. Нетехническо резюме 
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Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО се изготвя нетехническо 

резюме на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема 

на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни 

материали (карти, снимки, схеми).  

XIV. Оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони 

Съгласно писмо на МОСВ с № ЕО-05-08-697 / 15.02.2016 възложителят на плана трябва 

да внесе в Министерство на околната среда и водите уведомление по чл. 10 от 

Наредбата за ОС за определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от 

Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно 

въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за 

ОС. Същото писмо казва и, че ще бъде направена проверката за допустимост и преценка 

за вероятната степен. 

След решение на компетентния орган - МОСВ, като самостоятелна, но неделима част от 

ЕО ще бъде изготвена и Оценка за съвместимостта на ПУРН на ИБРБУ с предмета и 

целите на защитените зони в съответствие с Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 

Приложенията към Доклада за екологична оценка ще включват: 

 Списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и 

прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който 

са публикувани; 

 Списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки 

удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада;  

 Декларации по чл. 16(1) от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми; 

 Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и 

предложения, както и за начина на отразяването им; 

 Други приложения. 


