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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 Нормативна рамка за ЕО 

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) попада в обхвата на чл. 85, ал.1 

на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като 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 ЕО
1
, ПУРН подлежи на процедура 

по задължителна ЕО. 

Настоящата ЕО е разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО,
2
 

транспонирана в националното законодателство с Наредбата за условията и реда на 

извършване на екологична оценка на планове и програми.  

В допълнение, ЕО се съобразява 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; 

 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; 

ЕО се изготвя и в съответствие с изискванията на компетентния орган за процедурата 

по ЕО (МОСВ), поставени в писмо № ЕО-05-08-697 / 15.02.2016 г. 

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

следващото каре. 

                                                
1
Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. 

2
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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Каре 1: 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 /2007 г. 

 

При оценката се вземат предвид всички относими законови и подзаконови нормативни 

актове. Законът за опазване на околната среда (Глава седма, раздел I), ДВ, брой 62 от 

2015 г. и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5 от 2016 г.) е законодателство в 

областта на предотвратяването на големи аварии с опасни химични вещества, в т.ч. и 

опасни отпадъци, класифицирани по реда на Приложение № 3 на ЗООС, с което се 

транспонира Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 

2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват 

опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета. 

 

1.3 Методически подход за изготвяне на ЕО 

В съответствие с член 5(4) от Директива 2001/42/EО е извършен процес на определяне 

на обхвата на екологичната оценка, за да се вземе решение относно обхвата и нивото на 

подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за ЕО. 

Съответно е разработено и съгласувано със съответните органи проекто-задание за 

обхват и съдържание на ЕО. Получените бележки и предложения са включени в 

актуализираното (окончателно) задание и са взети предвид при изготвянето на доклада 

за ЕО. 

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. 

За да се позволи идентификация на взаимодействията между ПУРН на ИБРБУ и 

околната среда, ЕО включва преглед на съществуващото състояние на компонентите и 

факторите на околната среда и ги оценява спрямо целите на ПУРН. 

Докладът за ЕО анализира и оценява вероятните значителни въздействия върху 

околната среда, включително вторични, кумулативни, синергистични/едновременни, 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни въздействия на предвижданията на ПУРН, които са разгледани по отделни 

компоненти (биоразнообразие, почви, води, въздух и др.) 
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За подобряване на екологичното качество на ПУРН въз основа на анализ са дадени 

препоръки за смекчаване на въздействието на ПУРН в ИБРБУ, включително мерки за 

предотвратяване, намаляване или компенсиране на неблагоприятните въздействия.  

Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в ПУРН цели 

и предвиждания се обобщава 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 се извършва качествено описание на възможните 

положителни или отрицателни въздействия, които са предизвикани от целите и 

предвижданията на ПУРН в ИБРБУ, както и предложените смекчаващи мерки. Като 

част от ЕО са предложени и мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането 

на ПУРН. 

Неделима част от ЕО е изготвеният Доклад за оценка на степента на въздействие 

(ДОСВ) на ПУРН, съгласно изискванията на компетентния орган МОСВ в писмо с Изх. 

No ЕО-25/18.08.2016 г. 

 

2 Обхват на ПУРН в ИБРБУ 

2.1 Географски обхват 

ПУРН е изготвен за територията на Източнобеломорски район за басейново управление 

на водите (ИБРБУ), определен съгласно чл. 152, ал. 2, т. 3 от Закона за водите. 

Източнобеломорски район заема централните части на Южна България и обхваща 

водосборите на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. Той е с площ 35 230 км
2
, 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 административно-териториално отношение ИБРБУ 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). В 

ИБРБУ попадат общо 92 общини (изцяло и частично) и 1 772 населени места. 
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Фигура 2.1 Административно-териториален обхват на Източнобеломорски РБУ 

 

В Източнобеломорски РБУ са определени 31 района със значителен потенциален риск 

от наводнения, (вж. Фигура 2.2), чието разпределение в поречията на основните 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 
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 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 
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Към ПУРН е разработена Програма от мерки 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 се оценяват положителни и отрицателни 

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

2021 г. 

3 Приоритети и цели на ПУРН и мерки за постигането им 

3.1 Цел на ПУРН в ИБРБУ 

Целта на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие 

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

за определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за територията 

на Източнобеломорски район.  

ПУРН 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 й. В него е включена 

Програма от мерки, която се съсредоточава върху предотвратяване, защита, 

повишаване на подготвеността и информираността по отношение на наводненията. 

3.2 Приоритети и действия за управление на риска от наводнения 

Определянето на действията и приоритетите при управлението на риска от 

наводненията за обхвата на ИБРБУ 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. Определени са следните приоритети:  

 Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

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

бизнеса 

 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на 

риска от наводнения  

Приоритетите и съответните стратегически действия за тяхното постигане са описани в 

следващата таблица за речните басейни, за които са определени райони със значителен 

потенциален риск от наводнения. 

Таблица 3.1. Приоритети и действия за управление на риска от наводнения  
Приоритети Действия Речен басейн  

1.Опазване на 

човешкото здраве  

  

Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора 

при наводнения в идентифицираните заливни територии 

в РЗПРН в обхвата на речния басейн 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни 

валежи и наводнения в идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата на речния басейн 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Възстановяване на нормалните условия за живот в 

РЗПРН в обхвата на речния басейн 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Минимизиране на щетите при наводнение на социалната 

инфраструктура в населените места в РЗПРН в обхвата 

 р. Тунджа 

 р. Арда 
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Приоритети Действия Речен басейн  

на речния басейн  р. Марица 

2. По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

Подобряване на защитата на пътната инфраструктура в 

РЗПРН в обхвата на речния басейн 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Подобряване на защитата на стопанските обекти в 

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в 

обхвата на речния басейн 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

3.Повишаване 

защитата на околната 

среда  

  

  

  

Подобряване на защитата на канализационните системи 

в РЗПРН в обхвата на речния басейн 
 р. Марица 

Подобряване на защитата на IPPC предприятията в 

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в 

обхвата на речния басейн (съответства на Действие 

3.2. от Националните приоритети и цели) 

 р. Тунджа 

 р. Марица 

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 речния басейн 

(съответства на Действие 3.3. от Националните 

приоритети и цели) 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Подобряване на водозадържащата способност на 

земеделски, горски и крайречни територии в обхвата на 

РЗПРН в обхвата на РЗПРН в обхвата на басейна на 

речния басейн (съответства на Действие 3.4. от 

Националните приоритети и цели) 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

4.Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението  

Повишаване на подготвеността на населението за 

действия при наводнения в общините, на чиято 

територия има определени РЗПРН в обхвата на речния 

басейн  

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Подобряване на реакциите на населението при 

наводнения в общините, на чиято територия има 

определени РЗПРН в обхвата на речния басейн 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

5.Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН  

  

  

  

  

Създаване на съвременна нормативна уредба за 

устройствено планиране в общините от речния басейн, 

на чиято територия има определени РЗПРН 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Осигуряване на оперативна информация за управление 

на риска от наводнения в общините от речния басейн, на 

чиято територия има определени РЗПРН 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Повишаване на квалификацията на персонала, 

ангажиран с управление на риска от наводнения в 

общините от речния басейн, на чиято територия има 

определени РЗПРН 

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Минимизиране на риска от наводнения по водното 

течение за целия речен басейн  

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на 

публичните институции в общините от речния басейн, 

на чиято територия има определени РЗПРН  

 р. Тунджа 

 р. Арда 

 р. Марица 

 

3.3 Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения 

Основна цел на разработването на програмата от мерки (ПоМ) 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 ПоМ са 

включени 1 553 мерки за целия Източнобеломорски район, за основните речни басейни 

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, като в ПоМ на ИБР са 
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включени 63 от тях. 

Заложените в ПоМ за ИБР мерки се делят условно на структурни и неструктурни. 

Следва да се отбележи, че за целите на екологичната оценка като структурни се 

разглеждат всички мерки, свързани с физическа интервенция върху околната среда. 

Мерките в ПоМ са с определена приоритетност. 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.  

Предвидените в ПоМ мерки за съответните речни басейни с РЗПРН са както следва: 

3.3.1 Мерки за басейна 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 

 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 
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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 

 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидрологичните 

особености на водните тела 
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 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 наводнения. 

3.3.2 Мерки за басейна 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. 
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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 

 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 наводнения 
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3.3.3 Мерки за басейна 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 

 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 
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 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 

 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.  
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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 

 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 
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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 наводнения. 

Програмата от мерки за ИБРБУ е представена с повече подробности в табличен вид в 

раздел 10, където са оценени и потенциалните въздействия от предвижданите мерки. 

 

4 Връзка на ПУРН с други съотносими планове и програми 

Определянето на взаимовръзките между съотносимите стратегически документи и 

оценката на ПУРН има следните цели: 

 установяване на наличието на потенциални взаимодопълващи се елементи или 

потенциални различия и ограничения; 

 установяване на проблеми, които вече са покрити от други политики, планове, 

програми или проекти; 

 преценка на кумулативните ефекти върху основни рецептори за изпълнение на 

свързаните планове/програми, за да се потвърди оценката на конкретните 

последствия на оценявания план.  

Плановете, програмите и стратегиите, които биха могли да взаимодействат с ПУРН в 

ИБРБУ са разгледани съответно на ниво ЕС, на национално и на регионално/секторно 

ниво. 

4.1 Основни стратегически документи на ЕС 

Основните стратегически документи на ЕС, които са относими към ПУРН на ИБРБУ, 

са следните: 

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

приобщаващ растеж
3
 

Стратегията Европа 2020 (ЕС 2020) е стратегия на Европейския съюз, която цели 

главно да се преодолее кризата, която продължава да се отразява на европейската 

                                                
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF 
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икономика. Стратегията си поставя за цел да премахне недостатъците на сегашния 

модел на развитие и да създаде условия, даващи възможности за по-интелигентен, по-

устойчив и по-благоприятен за включване икономически растеж. За да бъде въведена в 

действие, Европейският съюз постави 5 основни цели, които иска да постигне през 

настоящото десетилетие. Те включват области като заетостта, образованието, 

изследванията и иновациите, социалното включване, намаляването на бедността и 

енергетиката/климата. 

Стратегията „Европа 2020“ предлага три взаимно подкрепящи се приоритета: 

 интелигентен растеж - развитие на икономика, основана на знанията и 

иновациите; 

 устойчив растеж — насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

 растеж, предразполагащ към социално включване - насърчаване на икономика 

с високи равнища на заетост, осигуряване на социално и териториално 

сближаване. 

Приоритетите и целите при управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

РБУ са определени на база дефинираните на национално ниво приоритети и цели. 

Предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели най-вече по отношение на 

опазването на околната среда. 

 Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
4
 

Стратегията има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и 

унищожаването на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест 

приоритетни цели:  

 Опазване и възстановяване на природата; 

 Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги; 

 Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство; 

 Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси; 

 Борба с инвазивните чужди видове;
5
 

 Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие. 

Стратегията е неотменна част от стратегия „Европа 2020“ и по-конкретно на водещата 

инициатива със заглавие „Европа за ефективно използване на ресурсите“. 

Предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели най-вече по отношение на 

опазването на природата, поддържането на екосистемите и устойчивото развитие. 

 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата 

Стратегията, приета през април 2013 г, се състои от 3 цели, включващи общо 8 

действия. 

 Цел 1. Насърчаване на действия от страна на държавите членки  

Действие 1: Насърчаване на всички държави членки да приемат подробни 

                                                

4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029 

5
 Също и съгласно Регламент 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно 

предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове, 

който се прилага от началото на 2015 г. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0021:BG:NOT
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стратегии за адаптация 

Действие 2: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на 

изграждането на капацитет и засилването на действията за адаптация в 

Европа (2013-2020). 

Действие 3: Въвеждане на адаптацията в рамките на Споразумението на 

кметовете (2013—2014 г.) 

 Цел 2. По-добра информираност при вземането на решения 

Действие 4: Запълване на празнотите в знанията 

Действие 5: Доразвиване на Climate-ADAPT за „обслужване на едно гише“ с 

информация за адаптацията в Европа 

 Цел 3. Осигуряване на устойчивостта на действията на ЕС срещу изменението 

на климата: насърчаване на адаптацията в ключови уязвими сектори 

Действие 6: Улесняване на климатичната устойчивост на общата 

селскостопанска политика (ОСП), политиката на сближаване и общата 

политика в областта на рибарството 

Действие 7: Осигуряване на по-устойчива инфраструктура 

Действие 8: Насърчаване на застрахователни и други финансови продукти за 

устойчиви инвестиции и бизнес решения 

В становището на Европейския икономически и социален комитет през октомври 2013 

по стратегията са направени известни допълнения и уточнения включително и по 

проблемите свързани с опасността от наводнения. 

По действие 2: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на изграждането на 

капацитет и засилването на действията за адаптация в Европа (2013—2020 г.) 

Комисията определи пет уязвими области, между които средствата трябва да се 

разделят справедливо. Това включва трансгранично управление на наводненията и 

трансгранично управление на крайбрежните зони. 

По действие 7: осигуряване на по-устойчива инфраструктура – счита се, че основните 

заплахи за инфраструктурата включват щети или разрушения, причинени от екстремни 

метеорологични явления, които изменението на климата може да засили; крайбрежните 

наводнения по поречието на реките и наводненията поради покачването на морското 

равнище; трудности при осигуряването на електрическа енергия, питейна вода, както и 

последиците от покачване на температурата за оперативните разходи на предприятията. 

Дадена инфраструктура може да не е засегната пряко, но не е оперативна, ако е 

невъзможен физически достъп до услугите. 

Като се вземе предвид, че в Европа има примери за стесняване на речните корита или 

пресушаване на блата, което влошава последиците от наводненията, би следвало да се 

създадат модели за градоустройствена рационалност.  

Предвижданията на ПУРН са свързани както с целите, така и с действията, предвидени 

в стратегията. 

 План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (A Blueprint to 

Safeguard Europe’s Water resources)6 

                                                
6
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0673 
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Планът определя целта и пътят за развитие на политиката на ЕС в областта на водите. 

Има за цел да се справи с пречките, които възпрепятстват действията за опазване на 

водните ресурси на Европа, и се основава на задълбочена оценка на съществуващата 

политика. Формулирани са конкретни цели и график за изпълнението им. 

Дългосрочната цел на планът за опазване на водните ресурси в Европа е да се 

гарантира наличието на вода с добро качество за устойчиво и справедливо използване 

на водите в съответствие с целите на Рамковата директива за водите. Времевия 

хоризонт на Плана е 2020 г., тъй като той е тясно свързан с стратегията "Европа 2020" и 

Пътната карта за ресурсна ефективност.  

Планът има 3 основни цели:  

Първо: подобряване на прилагането на настоящата политика по водите на ЕС, чрез 

пълноценно използване на възможностите, предвидени от настоящата законова рамка;  

Второ: насърчаване на интеграцията на целите на политиката по водите и на другите 

политики. Пазарът трябва да се управлява на базата на по-доброто разбиране на 

разходите и ползите, както от икономическите дейности, така и от управлението на 

водните ресурси;  

Трето: там, където е необходимо - завършване на настоящата рамка на политиката, 

особено по отношение на управлението на количеството на водите, ефективността и 

адаптирането към изменението на климата.  

За разработването на Плана се ползва информация основно от Плановете за управление 

на речните басейни, направената проверка на политиката по водите, прегледа на 

политиката по недостиг на вода и засушаване, както и от няколко проучвания - за 

оценка на уязвимостта на водните ресурси към изменението на климата и някои 

въздействия от човешката дейност.  

Планът за опазване на водните ресурси в Европа предлага действия на ниво ЕС, като 

при предлагането на подобренията ще се вземат предвид различията между и в рамките 

на държавите-членки по отношение на наличието на вода, качеството, количеството, 

ефективност и т.н. Планът въвежда инструменти, чрез които държавите-членки могат 

да подобрят управлението на водите на национално и регионално ниво и на ниво речен 

басейн.  

Планът определя дневния ред на политиката за водите на ЕС през следващите години, 

по-специално Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите, която 

обединява Европейската Комисия, държавите-членки и заинтересованите страни. 

Възможностите за подобряване на политиката по водите са структурирани по петте 

основни теми, които се очаква да бъдат обхванати от Плана за опазване на водните 

ресурси в Европа. За всяка тема са идентифицирани основните проблеми и са посочени 

възможни действия, които биха довели до подобряване на политиката и резултатите от 

прилагането й. 

Планът за опазване на водните ресурси на Европа разглежда включително 

уязвимостта на водите в ЕС, заедно с проблемите и възможните решения, като 

съдържа конкретни мерки за ограничаване на отрицателните последици от 

наводненията и има пряка връзка с ПУРН. 

В т.2.4. Уязвимостта на водите в ЕС — проблеми и решения е заложена 

необходимостта от подобряване на устойчивостта на водната екосистема за адаптиране 

към променящия се климат, който има вероятност да доведе и до допълнителен натиск, 

като например по-висока температура на водата и инвазивни видове. Същевременно за 

заложени мерки, основаващи се на интегриран подход за управление на бедствия и 

специално насочени към справяне с последиците от екстремните явления като суши и 
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наводнения, чиято честота, интензивност и екологични и икономически щети изглежда 

са се увеличили през последните тридесет години. Планът изисква разработването на 

планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) до 2015 г., които трябва да 

бъдат напълно съгласувани с втория цикъл на ПУРБ, предвидени също за 2015 г. ПУРН 

следва също така да бъдат взети предвид при разработването на междусекторни 

планове за управление на риска, обхващащи множество опасности. Това би трябвало да 

доведе до по-добро земеползване и пространствено планиране, с надлежно отчитане на 

изменението на климата, устойчивостта срещу бедствия и нуждите на адаптирането 

Сред мерките, които могат да допринесат в голяма степен за ограничаване на 

отрицателните последици от наводненията и сушите, е зелената инфраструктура, и 

по-специално мерките за естествено задържане на водите, както и създаване на 

Европейска система за осведоменост във връзка с наводненията. Мерките за естествено 

задържане на водите включват възстановяване на заливните равнини и влажните зони, 

които могат да поемат вода в периоди на обилни — или свръхобилни — валежи, за да 

бъде използвана в периоди на недостиг. Зелената инфраструктура може да спомогне да 

се гарантира предоставянето на екосистемни услуги в съответствие със стратегията на 

ЕС за биологичното разнообразие
7
. Намаляването на запечатването на почвата е друга 

мярка, която може да намали рисковете от наводнения
8
. Тези мерки трябва да бъдат 

включени едновременно в ПУРБ и ПУРН и, както вече бе посочено, следва да се 

превърнат в приоритет за финансиране в рамките на общата селскостопанска политика 

(ОСП), кохезионните и структурните фондове.  

 Бяла книга „Адаптиране спрямо изменението на климата – към европейската 

рамка за действие“ 
9
 

Бялата книга дава два подхода, по които да се предприемат действия срещу изменящия 

се климат – намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към 

климатичните изменения. Те са косвено свързани с ПУРН тъй като в Бялата книга е 

формулирана рамка от дейности за намаляване на уязвимостта на ЕС спрямо 

въздействията на изменението на климата. Документът установява рамка за действия, 

насочени към: 

  изграждане на солидни знания относно рисковете и въздействието на изменението 

на климата. 

 отчитане на въздействието на изменението на климата в основните политики на ЕС. 

  комбиниране на различни политически мерки за най-добри резултати - възможно е 

да са необходими нови форми на финансиране (включително основани на пазара 

схеми) за улесняване на приспособяването. 

  подкрепа за по-широки международни усилия и приспособяване. 

  сътрудничество с националните, регионални и местни органи. 

В Бялата книга, в раздел „Интегриране на адаптацията в политиките на ЕС" са 

разгледани тези сектори, в които има силно присъствие на политиките на ЕС и за които 

                                                
7
 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален 

комитет и до Комитета на регионите. Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на 

ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. COM(2011) 244, 3.5.2011 г. 

8
 Работен документ на службите на Комисията „Насоки относно най-добрите практики за 

ограничаване, смекчаване или компенсиране на запечатването на почвата“, SWD(2012) 101 final/2, 

15.5.2012 г. 

9
 http://old.europe.bg/htmls/page.php?category=5&id=20726 
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са необходими стратегии за адаптация, включващи основните видове дейности. 

Заложени са дейности и в областта на подобряването на издръжливостта на 

биоразнообразието, екосистемите и водите, както следва: 

 Да се проучат възможностите за подобряване на политиките и за разработване на 

мерки срещу загубата на биоразнообразие и изменението на климата по един 

интегриран начин, така че напълно да се оползотворят съвместните ползи и да се 

избегнат такива обратни въздействия от екосистемите, които биха ускорили 

глобалното затопляне; 

 Да се разработят до края на 2009 г. указания и набор от инструменти (за упътване и 

обмен на най-добри практики), с които да се осигури цялостно съобразяване с 

изменението на климата на Плановете за управление на речните басейни (RBMP); 

 Да се осигури съобразяване с изменението на климата при прилагането на 

Директивата относно наводненията; 

 Да се оцени необходимостта от допълнителни мерки за подобряване на 

ефективността на използването на водата в селското стопанство, домакинствата и 

сградите; 

 Да се проучи потенциалът за политики и мерки, с които да се подобри капацитетът 

на екосистемите в Европа да акумулират вода; 

 Да се подготвят до 2010 г. проектоуказания за противодействие на влиянието на 

изменението на климата върху обектите по Натура 2000 " 

При изготвяне на доклада за ЕО е ползвано Ръководството за интегриране на 

изменението на климата и биоразнообразието в процедурата по екологичната 

оценка на Европейска комисия, 2013 г. 

4.2 Национални стратегии, програми и планове 

Основните планове, програми и стратегии, съотносими с ПУРН в Източнобеломорски 

РБУ,са следните: 

 Национална програма за развитие: България 2020 г.10 

Националната програма за развитие: България: 2020 г. (НПР BG2020) е водещият 

стратегически и програмен документ, излагащ подробно целите на политиките на 

развитието в страната до 2020 г. 

Главната цел на НПР BG2020 е да се постигне качествен и балансиран дългосрочен 

икономически растеж. За тази цел са определени три цели: 

 Повишаване на стандарта на живот чрез конкурентно образование и 

обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и 

осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване. 

 Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряване на оптимални условия 

за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 

населението. 

 Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна среда за бизнеса, насърчаване на инвестициите, прилагане на 

иновативни решения и подобряване на ефективността на ресурсите. 

Основната цел на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 
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въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 

стопанската дейност от наводненията в Източнобеломорски РБУ в дългосрочен план и 

по-конкретно – в определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения. 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.11 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е 

основополагащ документ, определящ стратегическата рамка на държавната политика за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите в страната и за 

преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

Главната стратегическа цел на НСРР е да се постигне устойчиво интегрирано 

регионално развитие на основата на използване на местния потенциал и сближаване 

между регионите в икономическо, социално и териториално отношение. Основната 

стратегическа цел на НСРР се рационализира в четири стратегически цели, както 

следва: 

 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

междурегионален контекст чрез развитие на собствения потенциал на 

регионите и опазване на околната среда. 

 Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 

различия в социалната област чрез възможностите за развитие и реализиране 

на човешкия капитал. 

 Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на 

трансграничното, вътрешнорегионалното и междурегионалното 

сътрудничество.  

 Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 

мрежата от градски центрове, подобряване на връзките в регионите и 

качеството на градската околна среда в населените места. 

Целите на ПУРН биха могли да допринесат за постигане на стратегическите цели на 

НСРР по отношение на опазването на околната среда и балансираното териториално 

развитие. Проектът на ПУРН е в съответствие със Специфична цел 5: Превенция на 

природни рискове на Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на 

околната среда. 

 Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.
12

 

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: 
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o Годишни планове за изпълнение на Националната програма за защита при 

бедствия  

o Областни планове за защита при бедствия на територията на 

Източнобеломорски РБУ 

o Общински планове за действия при наводнения на територията на 

Източнобеломорски РБУ 

o Общински планове за развитие на територията на Източнобеломорски 

РБУ 

 Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за 

периода 2014 - 2018 г.13 

Програмата цели укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни 

и дългосрочни политики в области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, 

пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, демографска политика. 

Програмата включва следните основни цели и мерки, чрез които да се реализират 

основните приоритети: 

 Провеждане на реформи в полза на обществото 

 Спазване на върховенството на закона като основа за възстановяването на 

справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична 

среда 

 Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната среда 

 Модернизиране на управлението и засилване на демократичната легитимност на 

публичните институции 

 Създаване на условия за развитие на страната и ускорен икономически растеж 

 Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства 

 Гарантиране на националната и енергийната независимост на страната 

 Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри 

условия на живот за хората 

 Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална 

политика, която подпомага уязвимите групи и безработните 

 Ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса в хоризонт до 2030 г. 

 

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области, 

за които правителството на България набеляза конкретни цели и мерки, които ще 

допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика 

и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на 

обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, 

образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и 

инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и 

опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, 

култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и бществен 

ред и младежта и спорта. 
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В раздела „Екология и опазване на околната среда“ е записана Цел 6: Намаляване на 

неблагоприятните последици от наводненията и повишаване на нивото на сигурност и 

защита на населението, околната среда, стопанската дейност и културното наследство 

на страната. За реализирането на тази цел са предвидени следните мерки: 

 Разработване на Планове за управление на риска от наводнения 

 Установяване на центрове за повишаване на готовността на населението за 

адекватна реакция при наводнения 

Следователно изготвянето на ПУРН пряко способства за реализирането на 

гореспоменатата Цел 6, а непряко - за останалите цели в раздела „Екология и опазване 

на околната среда“. Също така ПУРН допринася и за целите поставени в раздела 

„Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии“ свързани с наводненията. 

 Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г.14 

Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на стратегическите 

приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне 

изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на национално, областно, 

общинско и обектово ниво. Стратегията още спомага за идентифициране и 

приоритизиране на конкретни области за трансгранично и регионално сътрудничество, 

както и гарантира решаването на проблемите координирано, с перспектива за развитие 

на капацитета за намаляване на риска от бедствия в дългосрочен план. 

Стратегията се основава на следните ключови ценности: позитивно мислене, 

перспективност, информираност, култура, равнопоставеност, отговорност, 

сътрудничество, приемственост и политическа воля. 

Наред с другите опасности за Република България, Стратегията разглежда и опасността 

от наводнения. 

Основната стратегическа цел формулирана в Стратегията е: Предотвратяване и/или 

намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-

икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България, 

вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия. 

За постигане на целта, са определени следните приоритети за действие: 

 Развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна 

и институционална рамка за намаляване на риска от бедствия. 

 Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия. Разширяване и 

поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно 

предупреждение и оповестяване при бедствия. 

 Изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в 

обществото чрез използване на опита, обучението, научните изследвания и 

иновациите. 

 Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за 

ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление. 

Изготвянето и прилагането на ПУРН пряко способства за реализирането на основната 

цел на Стратегията, както и на приоритетите за действие по отношение управлението 

на рисковете от наводнения. 
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 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България 2013-2037 г.
15

 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България и План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на 

водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна 

(2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива формулира дългосрочната 

стратегическа цел на страната в областта на водния сектор, а именно: Устойчиво 

ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите 

нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.  

За реализирането на горната стратегическа цел са формулирани четири основни цели с 

по няколко подцели. Цел 4 от Стратегията е „Намаляване на риска от щети при 

наводнения“ със следните подцели: 

 4.1. Идентифициране на рисковите зони. 

 4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения. 

Изготвянето и прилагането на ПУРН пряко способства за реализирането на 

горепосочената Цел 4, както и на нейните подцели. 

 Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от 

вредното въздействие на водите
16

 

Стратегията предлага дългосрочна визия за развитието на хидромелиоративния сектор, 

който е тясно свързан с визията на България за развитието на селското стопанство и 

селските райони. Очертани са 4 стратегически цели: 

 Изграждане на правен и институционален капацитет, който да проправи път към 

автономни и самофинансиращи се организации за управление на финансово 

устойчиви хидромелиоративни системи  

 Засилване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор чрез 

осигуряване на дългосрочна перспектива, определяйки инвестиционните 

приоритети в напояване и отводняване на земеделските стопанства, както и в 

свързаните услуги  

 Възстановяване на достъпа до хидромелиоративната инфраструктура на 

земеделските земи и нейното устойчивото използване чрез инвестиции във 

възстановяване и модернизация 

 Възстановяване на функциониращата инфраструктура за защита на 

обработваемите земеделски земи от вредното въздействие на водите (напр. 

корекции на речни корита, оказващи влияние върху хидроморфологичните 

характеристики), високи нива на подпочвени води и други вредни въздействия 

на водите 

От заложените в стратегията цели връзка с ПУРН има най-вече четвъртата, като ПУРН 

допринася за постигане на целевите й ефекти. 

 Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-
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2020 г. 
17

 

Основната стратегическа цел на Третия национален план за действие по изменение на 

климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на 

климата за периода 2013-2020 г. и да насочи усилията на страната към действия, 

водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени и 

изпълнение на поетите ангажименти. 

Третият национален план за действие по изменение на климата предвижда конкретни 

мерки за намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези 

мерки са съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и 

съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият 

ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и 

постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели. 

Като цяло Третият национален план за действие по изменение на климата и ПУРН 

нямат общи цели. Следва да се отбележи, обаче, че успешното прилагане на НПДИК би 

следвало да доведе до намаляване на рисковете от възникване на наводнения, както и 

на тежестта на последствията от наводненията. 

 Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за 

периода 2013-2020 г
18

 

Мисията на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република 

България е да осигури провеждането на последователна и добре координирана горска 

политика и да създаде необходимите условия за гарантиране и подобряване на 

устойчивото управление на горския сектор. Осъществяването на визията на 

Стратегията е свързано с постигането на три стратегически цели в средносрочен план:  

 Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на 

оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност 

дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги;  

 Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на 

страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо 

развитие;  

 Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.  

Приоритетите на ПУРН с повишаване защитата на околната среда са в синергия с 

целите на НСРГС. 

4.3 На ниво РБУ 

Основните стратегически документи на ниво район за басейново управление, които 

имат връзка с ПУРН на ИБРБУ, са регионалните планове за развитие, регионалните 

генерални планове за водоснабдяване и канализация, плановете за управление на 

защитени територии и зони за защита на водите, както и актуализираният понастоящем 

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 

управление (ПУРБ)
19

.  

Заложените в ПУРБ 2016-2021 (проект) цели за опазване на околната среда при 
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повърхностните води по отношение на качеството и количеството на водите съгласно 

чл. 156а, ал. 1, т. 1 от ЗВ се определят за: 

 Предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни 

водни тела 

 Опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни 

тела за постигане на добро състояние на водите 

 Опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и 

силно модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен 

потенциал и добро химично състояние на повърхностните води 

 Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на 

етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни 

и приоритетно опасни вещества. 

Целите за опазване на околната среда при подземните води по отношение на качеството 

и количеството на водите съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ се определят за: 

 Недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните 

води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни 

водни тела 

 Опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, 

осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните 

води и постигане доброто им състояние 

 Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и 

устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител 

с цел непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води. 

Екологичните цели за зоните за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ 

са за всички питейни водни тела са формулирани по следния начин „Поддържане и 

предотвратяване влошаване състоянието на повърхностните води за пиене“. 

Екологичните цели за подземните водни тела, определени като зони за защита на 

водите, предназначени за ПБВ, са: 

 Поддържане и предотвратяване влошаване състоянието на подземните води 

за пиене 

 Достигане на стойност по показател* съответстващ на стандарта за качество 

на подземните води за пиене 

*Нитратни йони / ортофосфати / манган / хлор / амониев йон / магнезий / 

калций / натрий / сулфати / уран / олово / обща алфа-активност / обща 

твърдост 

Съгласно чл. 7 от ДН и чл.146, ал. 1, т. 4 от ЗВ при разработване на ПУРН се отчитат и 

целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на 

водите. 

Една от целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН, е 

насочена към намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху 

околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез 

намаляване и недопускане на замърсяване и влошаване на състоянието на водите и на 

зоните за защита на водите в резултат от наводнения. Постигането на тази цел 

допринася за постигането на целите за опазване на околната среда съгласно ПУРБ. 

Съгласуването на целите за опазване на околната среда съгласно ПУРБ с целите при 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 35 
 

управление на риска от наводнения съгласно ПУРН се извършва в две направления: 1) 

Включване в ПУРН на мерки, които допринасят за постигане на целите, поставени в 

ПУРБ; и 2) Съобразяване на поставените цели в ПУРБ с целите съгласно ПУРН и с 

необходимите дейности/мерки за тяхното постигане. 

ПУРН 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 й. В този аспект ПУРН е в 

тясна връзка с горепосочените планове и допринася за тяхното изпълнение. 

 

5 Състояние на околната среда 

Състоянието на околната среда е представено за всеки от идентифицираните аспекти 

съгласно приетото задание за обхват на екологичната оценка, както следва. 

5.1 Въздух и климат 

5.1.1 Атмосферен въздух 

Оценката на качеството на атмосферния въздух е направена на базата на Годишните 

доклади за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ Бургас, Пазарджик, 

Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и София. В Източнобеломорския речен 

басейн се оформят няколко зони с повишено замърсяване.  

А. За територията в обхвата на РИОСВ – Хасково 

Със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда и начина за 

оценка и управление качеството на атмосферния въздух, като по този начин се 

осигурява провеждането на държавната политика по оценка и управление на КАВ, в 

това число – подобряване на КАВ в районите, в които е налице превишаване на 

установените норми 

АИС “Раковски” - Автоматичен – градски фонов пункт, разположен в застроената 

част на гр. Димитровград, отчитащ влияние на емисии от производствени дейности и 

емисии от битовия сектор. Резултатите от пробовземането (автоматично) се извеждат 

ежечасно. Обслужва се от РЛ – Хасково към ИАОС 

АИС “Студен кладенец” - Автоматичен – градски фонов пункт, разположен в 

застроената част на гр. Кърджали, отчитащ влияние на емисии от производствени 

дейности и емисии от битовия сектор. Резултатите от пробовземането (автоматично) се 

извеждат ежечасно. Обслужва се от РЛ – Хасково към ИАОС 

Пункт “РИОСВ – Хасково” – градски фонов, с ръчно пробовземане и последващ 

лабораторен анализ. Работи пет дни в седмицата, като се извършват по четири 

пробонабирания (едночасови) в светлата част на денонощието. При възникване на 

инциденти (аварии, пожари, влошени климатични условия и т. н.), които могат да 

доведат до влошаване качеството на атмосферния въздух се преминава в ускорен 

график на пробонабиране. 

ФПЧ10 /фини прахови частици под 10 микрона/ 

Фините прахови частици са основния замърсител на атмосферния въздух. Съставени са 

от твърди частици, малки водни капчици и допълнително адсорбирани на повърхността 

им химични вещества (органични съединения, метали и др.). Те се емитират директно 

при редица естествено протичащи природни процеси, от разнообразни антропогенни 

дейности (енергетика, транспорт, бит) или се формират вторично като продукт на 

химически трансформации в атмосферния въздух. 

Този атмосферен замърсител се контролира денонощно в 3 пункта. 
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През 2015 г. са регистрирани следните превишения на средноденонощната норма 

(СДН) за опазване на човешкото здраве (концентрации над 50 µg/m3) по пунктове, 

както следва: 

 АИС “Раковски” – 66 бр. 

 АИС “Студен Кладенец” – 76 бр. 

 ръчен пункт “РИОСВ – Хасково”, разположен в гр. Хасково – 68 бр. 

През 2015 г. от АИС „Раковски“, гр. Димитровград са регистрирани 282 

средноденонощни стойности за ФПЧ10 (за 365 дни) поради възникнал технически 

проблем с анализатора. Средноденонощни стойности за ФПЧ10 не са отчитани през 

различни по продължителност времеви периоди през месеци септември, октомври и 

декември. През зимния период нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух са най-високи, 

което определя и по-малкия брой стойности, превишаващи ПС за СДН от 50 µg/m3, 

регистрирани през 2015 г. в сравнение с 2014 г. 

Средногодишната норма (СГН) за ФПЧ10 (40µg/m3) e превишена само в един от 

пунктовете – АИС “Раковски”, гр. Димитровград 

Тази година в пункт „РИОСВ“, гр. Хасково се забелязва тенденция на трайно 

намаляване на броя на регистрираните средноденонощни стойности за ФПЧ10, докато 

в пункт АИС “Студен кладенец”, гр. Кърджали се наблюдава повишаване на броя на 

регистрираните средноденонощни стойности за ФПЧ10 в сравнение с 2014 

Серен диоксид 

През 2014 г и 2015 г. в трите пункта не е регистрирано нито едно превишение на 

нормите по показател серен диоксид . Това е доказателство за постигнато добро 

качество на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Хасково и за чувствителна 

разлика в сравнение с 2013 г., когато бяха регистрирани 57 превишения на ПС за СЧН 

от 350 µg/m
3
 и 5 превишения на ПС за СДН от 125 µg/m

3
 по показател серен диоксид, 

надхвърлящи регламентирания брой (съответно 24 и 3) стойности за една календарна 

година 

Полициклични ароматни въглеводороди -ПАВ (бензо-а-пирен) 

През 2015 г. в ръчен пункт “РИОСВ - Хасково” – гр. Хасково е отчетена стойност 

1,8443 ng/m
3
, която превишава средногодишната целева норма за ПАВ от 1 ng/m

3
 

(съгласно Наредба №11/14.05.2007 г. нормата важи от 01.01.2013г.) Тя е по-висока от 

измерената през 2014 г. – 1.0252 ng/m
3
 , но по – ниска в сравнение с измерените 2,1719 

ng/m
3
 през 2013 г 

Усреднената стойност за ПАВ, измерена през 2015 г. в автоматична станция 

АИС”Студен кладенец”, гр. Кърджали е 2,2795 ng/m
3
 при средногодишната целева 

норма 1 ng/m3 (в сила от 01.01.2013г). Забелязва се повишаване на концентрацията за 

ПАВ в сравнение с 2014 и 2013 г., когато измерените стойности за този показател са 

съответно 0,9604 и 1,1268 ng/m
3
 

Основна причина за замърсяването на атмосферния въздух с ПАВ е непълното изгаряне 

на различни видове горива – въглища и дизелово гориво, в това число и битовия сектор 

Озон 

Озонът се контролира от АИС “Раковски” – гр. Димитровград, като през юли 2015 г. 

започна измерването му в и АИС ”Студен кладенец”, гр. Кърджали 

През 2015 г. в АИС “Раковски” – гр. Димитровград са регистрирани 135 превишения на 

осемчасовите средни стойности на краткосрочната целева норма от 120µg/m3 и са 

регистрирани 9 превишения на прага за информиране на населението (ПИН) от 180 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 37 
 

µg/m3, след които в изпълнение на изискванията на НАРЕДБА № 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 са предприети необходимите мерки за 

своевременно предоставяне на информация на засегнатото население на електронната 

страница на РИОСВ-Хасково. Причини за регистрираните наднормени стойности са 

повишената слънчева активност и задържането на замърсителя в приземния слой 

През 2015 г. в АИС ”Студен кладенец”, гр. Кърджали не са регистрирани превишения 

на съответните норми за озон 

през 2015 г. се извърши контрол на състоянието на атмосферния въздух в гр. 

Свиленград по показатели О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10 и метеопараметри. Отчетени 

са 6 средноденонощни стойности по показател ФПЧ10, които превишават 

средноденонощната норма от 50 µg/m3, като 4 от тях са отчетени през м.април, с което 

се запазва тенденцията за замърсяване на атмосферния въздух от битовия сектор 

(използване на твърди горива през отоплителния сезон). Поради малкия брой 

измервания няма достатъчно данни за сравнение със СГН 

Сероводород 

През 2015 г. са регистрирани 298 стойности превишаващи ПДК за един час от 0,005 

mg/m
3
 и 113 стойности превишаващи средноденонощната стойност от 0,003 mg/m

3
. 

Най-голям брой стойности са регистрирани през месеците януари, февруари, ноември и 

декември. Регистрираните превишения се дължат на повишеното потребление на 

твърди горива в битовия сектор 

В резултат на прилагането на екологичното законодателство по отношение на 

източниците на замърсяване на атмосферния въздух в периода от 2013 г. до 2015 г. е 

налице значително намаляване на средногодишните концентрации на фини прахови 

частици (под 10 микрона) за Хасково, Димитровград и Кърджали, като превишение на 

средногодишната норма се наблюдава само за един от пунктовете АИС „Раковски“ – 

Димитровград. През 2014 г и 2015 г. в пунктовете за мониторинг, разположени на 

територията РИОСВ - Хасково не е регистрирано нито едно превишение на нормите по 

показател серен диоксид. Това е доказателство за постигнато добро качество на 

атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Хасково и за чувствителна разлика в 

сравнение с 2013 г. Всички предприятия – източници на емисии във въздуха в района 

на Димитровград вече спазват НДЕ, а в Кърджали минимални превишения се 

констатират само за 1 обект. В резултат е постигнато трайно спазване на нормите за 

КАВ в двата района по отношение замърсяването от промишлени източници 

Б. За територията в обхвата на РИОСВ Пазарджик 

Наблюдението и контролът върху състоянието на атмосферния въздух на територията 

на област Пазарджик се осъществява от една автоматична измервателна станция в 

горски екосистеми – с. Юндола, общ. Велинград и един пункт с ръчно пробовземане и 

последващ анализ – гр. Пазарджик. 

За периода от 01.01. до 31.12.2015 г. са извършени 360 имисионни анализа на 

КАВ(Качество на атмосферния въздух) – гр. Пазарджик, за 2014 г. – 361. 

Контролираните замърсители са: азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови 

частици. Отчетени са 69 проби (за 2014 г. – 98 проби) над пределно допустимите 

концентрации(ПДК) за показател финни прахови частици - РМ10, съответно по месеци: 

януари – 15; февруари – 14; март – 11; ноември – 9 и декември – 19 (за 2014 г. 

съответно: януари - 26, февруари - 23, март - 4, април - 4, октомври – 6, ноември – 19 и 

декември – 15). 

Причините за завишените стойности на праха отново са лошото състояние на пътната 

мрежа, непочистване и неизмиване на уличните платна, използване на твърдо гориво за 
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отопление в битовия сектор. Превишенията са основно през отоплителния сезон, т.е. 

основната причина е използването на твърди горива за отопление.  

През 2015 г. постъпиха няколко жалби от жители на с. Капитан Димитриево за 

замърсяване на атмосферния въздух от експлоатацията на съществуващо общинско 

депо - Пазарджик. Бяха извършени 3 изънредни проверки. За да се установи какво е 

замърсяването се извършиха измервания от мобилната автоматична станция (МАС) на 

РЛ-Стара Загора в периода 22.07.2015 г. – 06.08.2015 г. Отчетени са 3 превишения по 

показател ФПЧ10, като най-високата стойност е 54,6 µg/m
3
. При възникналия огромен 

пожар в района на сметището на 06.08.2015 г. се извърши аварийно измерване на 27 

химични вещества в рамките на 4 часа от възникването на пожара. В селата, граничещи 

със сметището не беше установено превишение на пределно допустимите норми 

определени с Наредба №13/30.12.2003 г. на МЗ. В резултат на предприетите мерки от 

РИОСВ-Пазарджик, РЗ ПАБ и оператора на депото след тази дата нямаше аварийни 

ситуации. 

В. За територията в обхвата на РИОСВ Пловдив 

Качеството на атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ - Пловдив, се 

следи чрез пунктовете за мониторинг на въздуха, които са част от Националната 

система за мониторинг на околната среда (НСМОС). На територията на област Пловдив 

са разположени 3 пункта от НСМОС - две автоматични измервателни станции (АИС), 

един ръчен пункт за мониторинг (ПМ) и една АИС, обслужвана от „КЦМ” АД: 

АИС „Каменица”, която съгласно условията за класификация на пунктовете за 

мониторинг от Приложение №12 към чл. 20 от Наредба № 12 за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух (ДВ бр. 58/2010 г.) е класифицирана като градски фонов 

пункт. Разположена е в централната градска част на гр. Пловдив в зона с предимно 

жилищни сгради и средно натоварен автомобилен трафик. 

АИС „ Баня Старинна” – отговарящ на условията за транспортно ориентиран пункт. 

Разположен е в централна градска част в зона с натоварен автомобилен трафик. 

Наблюдаваното замърсяване се формира предимно от транспорта, през зимният период 

и от индивидуалните системи за отопление. Пробонабирането в пункта е стартирало от 

01.01.2009 г. От м. септември 2015 г. пункта е преместен в ЖР „Тракия“ и е с ново име 

АИС „Тракия“. 

ПМ „Долни Воден” – отговарящ на условията за градски фонов пункт за ФПЧ10. 

Разположен е в централната част на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, в зона с 

предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. 

АИС „Куклен” – класифицирана е като промишлено ориентиран пункт за оценяване 

приноса към замърсяването на атмосферния въздух в района, вследствие 

производствената дейност на „КЦМ” АД. Разположен е в централната част на гр. 

Куклен в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. 

Наблюдаваното замърсяване се формира предимно от индустриални източници 

(„КЦМ” АД и „Агрия” АД) и източници с локален характер, а през зимният период и от 

локално битово отопление. Въведен е в експлоатация през 2007 г. 

Информацията от пунктовете се събира, оценява и обобщава чрез непрекъснато 

наблюдение на показателите, характеризиращи КАВ съгласно чл. 4 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. и посл. изм. и доп.), (Директива 

2008/50/ЕО) и са оборудвани със стандартен набор за определяне на метеорологични 

параметри. 

ФПЧ10  
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Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на 

атмосферния въздух в района на „Агломерация Пловдив”. Направеният анализ на 

данните показва обратно-пропорционална зависимост между измерените нива на 

ФПЧ10 и измерената температура, а именно - през летния период с повишаване на 

средноденонощните температури, измерените стойности по ФПЧ 10 намаляват, а през 

зимния сезон с понижаване на температурата и започване на отоплителния сезон 

измерените стойности са в по -високи граници. Съществено влияние върху 

регистрираните стойности оказват и специфичните метеорологични условия в района – 

температурни инверсии (в около 85% от дните), голям процент дни с безветрие (около 

40% от дните в годината са със скорост на вятъра под 1,5 m/s) и мъгли, водещо до 

задържане и натрупване на замърсителите. 

Районът се характеризира с активен транспортен трафик, който също оказва негативно 

влияние върху качеството на атмосферния въздух и допринася за по-високите нива на 

ФПЧ10. 

Концентрациите на ФПЧ10 в атмосферния въздух се регистрират денонощно в 3 

пункта: АИС „Каменица” - градски фонов пункт, АИС „Баня Старинна” до 11.08.2015 г. 

(от 12.09.2015 г. АИС „ЖК Тракия “) - транспортно ориентиран пункт и ПМ „Долни 

Воден” – фонов пункт. И в трите са регистрирани превишения на СДН, като и за трите 

пункта се наблюдава превишаване на СДН за опазване на човешкото здраве над 

допустимите 35 пъти в рамките на календарната година.  

Измерените средногодишни стойности за ФПЧ10 по пунктове са: ПМ „Долни Воден” – 

43.32 µg/m3, АИС „Каменица” – 39.7 µg/m3. През 2015 г. АИС „Баня Старинна “ е 

преместена на нова площадка в ЖК „Тракия“. Данните от транспортния пункт не 

удовлетворяват изискванията за качеството на данните, определени в таблица 16 от 

Приложение 8 към чл. 13, т. 2 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид 

и озон в атмосферния въздух – минимум 90 % регистрирани данни. По тази причина 

средногодишна стойност от транспортно ориентирания пункт не се изчислява. 

При направения сравнителен анализ на регистрираните през 2014 г. и 2015 г. 

средноденонощни стойности и превишения на СДН за опазване на човешкото здраве се 

наблюдава положителна тенденция към намаляване на броя на регистрираните 

превишения на СДН за опазване на човешкото здраве и за трите пункта, като най-

значително е намалението за АИС „Каменица“. За този пункт измерената 

средногодишна стойност е под СГН за опазване на човешкото здраве - 39.7 µg/m3. 

На следващите графики са показани сравнителни анализи на регистрираните стойности 

на ФПЧ 10 по месеци за 2015 г. и измерените средногодишни стойности за периода от 

2000 г. до 2015 г. 

В АИС „Каменица” измерените стойности на ФПЧ2,5 по месеци повтарят 

зависимостта, отчетена при ФПЧ10 – по-ниски стойности през пролетно-летния период 

и повишаване на регистрираните стойности през есенно-зимния период. Измерената 

средногодишна стойност е 29.3 µg/m3 при средногодишна норма за опазване на 

човешкото здраве за ФПЧ2,5 - 25 µg/m3. 

Серен диоксид – SO2 

Основни източници на серен диоксид са горивните процеси в промишлеността, бита и 

транспорта. Този показател се регистрира в два пункта - АИС „Каменица” и АИС „Баня 

Старинна” (АИС „ЖК Тракия“). През есенно-зимния период стойностите на този 

показател са по- високи в сравнение с тези, регистрирани през пролетно-летния период. 

През годината всички регистрирани стойности са далеч под нормативно определената 

средночасова норма за опазване на човешкото здраве – 350 µg/m3 и няма регистрирани 
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превишения на СЧН за опазване на човешкото здраве. През 2015 г. не е превишена и 

средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве – 125 µg/m3. 

Азотен диоксид – NO2 

Източници на азотен диоксид в атмосферата се явяват основно горивните процеси в 

промишлеността и бита, автотранспорта – първични източници и като резултат от 

химични процеси, протичащи в атмосферата – вторични източници. Този атмосферен 

замърсител се регистрира в АИС „Каменица” и АИС „Баня Старинна” (АИС „ЖК 

Тракия“). 

През годината са измерени стойности, превишаващи СЧН за опазване на човешкото 

здраве, както следва – 6 в пункт АИС „Баня Старинна” и 13 в пункт АИС „ЖК Тракия”. 

Тези данни се обясняват с факта, че АИС „Баня Старинна” (АИС „ЖК Тракия“) е 

транспортно ориентиран пункт, разположен на натоварено кръстовище и отчита 

влиянието на интензивния транспортен поток. Отчетените данни показват завишаване 

на стойностите в часовите интервали – 8:00-11:00 и 18:00-21:00, часове с пиков 

транспортен поток. Важно е да се отбележи, че тези стойности са представителни за 

качеството на въздуха за участък от пътя < 10-15 м. 

Максималната измерена стойност на азотен диоксид е регистрирана в пункт АИС „Баня 

Старинна” – 299.8 g/m3. 

Измерената средногодишна стойност на азотен диоксид през 2015 г. в АИС „Каменица“ 

не превишава СГН (40 g/m3). Поради преместването на АИС „Баня Старинна“ на 

нова площадка в ЖК „Тракия“ средногодишна стойност в АИС „Баня Старинна” и АИС 

„ЖК Тракия“ не се изчислява – качеството на данните не удовлетворява изискването, 

поставено в Таблица 16 от Приложение 8 към чл. 13, т. 2 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 

12/2010 г. – минимум 90% регистрирани данни в пункт 

Анализът на данните показва, че в градския фонов пункт АИС ”Каменица”, разположен 

на територията на град Пловдив, регистрираните стойности на азотен диоксид са с 

постоянна стойност под нормативно определената средногодишна норма за опазване на 

човешкото здраве. АИС „Баня Старинна ” (след преместването АИС „ТРАКИЯ“) е 

транспортно-ориентиран пункт и като такъв отчита влиянието на транспорта върху 

КАВ. Това дава отражение на измерените по -високи стойности. Обхватът на пункта, 

съгласно неговата класификация, е 10-15 м и не е представителен за цялата територия 

на Пловдив. 

Оловни аерозоли – Pb. 

Основен източник на този замърсител са промишлеността и транспорта. Регистрира се 

в ПМ „Долни Воден” и в АИС „Куклен”, промишлено-ориентиран пункт, експлоатиран 

от „КЦМ“ АД и отчитащ влиянието на обекта върху качеството на атмосферния въздух 

в района. 

През отчетния период в ПМ „Долни Воден” е отчетена средногодишна стойност – 0.229 

g/m3, която е под средногодишната норма за опазване на човешкото здраве - 0.5 

g/m3. Регистрираните данни по месеци очертават задържане на измерените 

концентрации на оловни аерозоли под годишната норма. В сравнение с 2014 г. се 

очертава положителна тенденция към намаляване на стойностите, регистрирани в ПМ 

„Долни Воден“. 

Кадмий 

Източници на този замърсител са основно промишлеността, горивните процеси и 

транспорта. Контролира се в пунктове АИС „Баня Старинна”, пункт „Долни Воден” и в 

АИС „Куклен” – промишлено-ориентиран пункт, обслужван от „КЦМ“ АД. 
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Причина за наличие на високи концентрации на кадмий в измерените проби са, както 

периодични емисионни наслагвания от „КЦМ“ АД, така и от дифузното 

разпространение на утаените количества от земната повърхност. 

През периода отчетените средногодишни стойности са: 10.8696 ng/m3 в ПМ „Долни 

Воден”; 5.8709 ng/m3 в АИС „Куклен“, обслужван от „КЦМ“ АД. Поради 

преместването на АИС „Баня Старинна“ на нова площадка в ЖК „Тракия“ 

средногодишна стойност в АИС „Баня Старинна” и АИС „ЖК Тракия“ не се изчислява 

Основен източник на кадмий (Cd) в района на Асеновград и Куклен е производствената 

дейност в „КЦМ“ АД, както и транспорта за град Пловдив, предвид преобладаващата 

роза на вятъра. 

Benzo(α)pyrene 

Най-голям принос към замърсяване на атмосферния въздух с ПАВ има транспорта, 

следван от горивните източници в бита и промишлеността. Предвид това този 

показател се определя в транспортно-ориентирания пункт – АИС „Баня Старинна”, а 

след преместването му в АИС „ЖК Тракия“. 

Регистрираните данни през 2015 г. отчитат влиянието на динамиката в интензивността 

на транспортния поток в съчетание с горивни процеси в битовия сектор през зимните 

месеци, с което могат да бъдат обяснени по-ниските регистрирани стойности през 

пролетно-летните месеци от годината 

Озон 

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). В урбанизирана 

среда той не се емитира директно в атмосферата. Неговата поява е в резултат на 

трансформации и създаване при взаимодействие между ултравиолетовите слънчеви 

лъчи и първични замърсители (прекурсори), като азотни оксиди (NOX), въглероден 

оксид (CO), въглеводороди и летливи органични съединения (ЛОС), съдържащи се в 

изпускани отпадъчни газове. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, 

естествено съдържащ се в атмосферата. 

Предвид факта, че озонът е замърсител, свързан с фотохимични реакции на 

замърсители, най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова 

радиация и при условия на застой (задържане) на атмосферата. 

Стойностите на този замърсител се регистрират в АИС „Каменица”. В 14 дни през 

годината са регистрирани превишения на краткосрочна целева норма за опазване на 

човешкото здраве (120 μg/m3 осемчасова средна стойност). 

През годината е регистрирано едно превишение на прага за информиране на 

населението за озон – 180 μg/m3. Съгласно утвърден план за действие при превишаване 

на прага за информиране на населението за озон незабавно е публикувана информация 

на интернет-страницата на РИОСВ – Пловдив. Не са създавани условия за 

предприемане на действия за предупреждаване на населението (измерени стойности 

над 240 μg/m³ в 3 последователни часа 

Г. За територията в обхвата на РИОСВ Смолян 

Съгласно утвърденият от Министъра на околната среда и водите списък на районите за 

оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), област Смолян е в 

РОУКАВ-Югозападен. Съгласно изискванията на чл. 11, Приложение № 6 от Наредба 

№ 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 

олово, бензен и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.), АИС – Смолян е 

градски фонов/транспортен пункт, разположен в застроената част на града. Обхватът на 

АИС – Смолян, съгласно утвърдената класификация, е 100 м - 2 км, като градски фонов 
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и 10-15 м, като транспортен пункт. АИС-Смолян от началото на м. август 2015 г. е 

разположена на площадката на Регионална библиотека-Смолян 

На територията на инспекцията се намира и Комплексна Фонова Станция /КФС/-

“Рожен”. Функционирането на станцията дава възможност да се получава пълна, 

обективна и комплексна информация за състоянието на компонентите и обектите на 

околната среда на фоново ниво. 

На АИС-Смолян през 2015 год. са извършени 321 измервания за ФПЧ10, от които 

наднормените стойности са 101 броя или 31% от всички анализи. Наднормените 

стойности по месеци са както следва: през м.януари – 23 бр.; февруари – 18 бр.; март – 

17 бр.; май – 2 бр.; октомври – 4 бр.; ноември- 15 бр. и декември - 22 бр. 

При анализ на резултати за 2015 год. е видно, че наднормените стойности за ФПЧ10 са 

през зимните месеци, като през месеците - януари, февруари, март и декември имаме 

месечна концентрация над 60 µg/m
3
. През 2015 г. са отчетени и 2 бр. наднормени 

стойности за м. май, което е не характерно. 

Средногодишната стойност за АИС-Смолян за 2015 г. е 46.12 µg/m3, при норма 40 

µg/m3. 

Максималните стойности на КФС „Рожен” са от 1 до 3 дни по-късно от АИС „Смолян” 

През лятото тенденцията е високите стойности да се установяват на КФС „Рожен”, а 

после в АИС „Смолян”, което води до извода, че преноса е от вътрешността на 

страната. 

През 2015 год. планът в частта „Въздух” е изпълнен изцяло. За годината са планирани 

139 обекта със 139 бр. проверки 

Д. За територията в обхвата на РИОСВ Стара Загора 

Общият брой на пунктове на територията на РИОСВ-Стара Загора е 6 

„Зеления клин” Стара Загора - градски фонов пункт, разположен в застроената част 

на гр. Стара Загора, без преобладаващо влияние на емисии от производствени 

дейности, но отчитащи емисии и от битовия сектор 

с. Ръжена, общ. Казанлък - градски фонов /OPSIS система/, ситуиран в с. Ръжена, 

гр. Сливен - градски фонов/транспортен разположен в застроената част на гр. Сливен, 

с влияние на емисии от транспорт, битов сектор и производствени дейности / АИС 

гр. Гълъбово – промишлен/градски фонов разположен в застроената част на гр. 

Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от комплекса “Марица изток” и емисии 

от битовия сектор /АИС/ 

Ръчен.гр. Стара Загора (“РИОСВ”) – градски фонов разположен в застроената част на 

гр. Стара Загора, без преобладаващо влияние на емисии от производствени дейности, 

но отчитащи емисии от битовия сектор. Измерват се фини прахови частици под 2,5 

микрона (ФПЧ2,5) и бензен. 

Ръчен гр. Гълъбово (“Гълъбово”) – градски фонов разположен в застроената част на 

гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от комплекса “Марица изток” и 

емисии от битовия сектор - измерва се ФПЧ10. 

Пунктове “РИОСВ” и “Гълъбово” са с ръчно пробовземане и последващ лабораторен 

анализ. Работят седем дни в седмицата, като се извършват двадесет и четири часови 

пробонабирания за ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и пробовземане за бензен по график. При 

възникване на инциденти (аварии, пожари, влошени климатични условия и др.), които 

могат да доведат до влошаване качеството на атмосферния въздух, се преминава в 
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ускорен график на пробонабиране. Използването на данните от същите е с индикативен 

характер 

Пунктове за мониторинг с концентрация над СГН: 

През 2015 г. средногодишната норма от 40 µg/m3 по показател ФПЧ10 е превишена в 

Пункт за мониторинг АИС Сливен (41,28 µg/m3). Все още не е налице подобряване на 

състоянието на атмосферния въздух по отношение на показателя, въпреки 

предприетите и реализирани от общината мерки, включително и изпълнение на 

мерките, заложени в Плановете за действие към общинските програми. 

СГН по показател бензен не е превишена през 2015 г. при пункт за ръчно 

пробонабиране РИОСВ - Стара Загора. Сравнени с регистрирани стойности от 2014 г., 

резултатите за 2015 г. не показва промянa. 

В пункт Ръжена не са констатирани превишения на СГН за бензо/а/пирен през 2015 г. 

Получените резултати, сравнени с такива през миналата година не показват промяна. 

В пункт Остра могила не са констатирани превишения на оценъчния праг за 

бензо/а/пирен през 2015 г. на СГН 

В пунктовете Ръжена и Остра могила не са констатирани превишения на целевата 

норма за олово през 2015 г., като СГН от 0,5 микрограма на кубичен метър не е 

превишена. 

Целевата норма за никел в пунктовете Ръжена и Остра могила не е превишена през 

2015 г. Получените резултати, сравнени с такива през миналата година не показват 

промяна 

Все още не е постигнато качествено и устойчиво намаляване на замърсяването на 

атмосферния въздух в общините Стара Загора, Сливен и Гълъбово по замърсител фини 

прахови частици. 

В годишен аспект, лимитираният брой превишения по показател ФПЧ10 е 35, съгласно 

Наредба № 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. За 

2015 г. този брой е превишен в гр. Стара Загора, гр. Сливен и гр. Гълъбово. 

АИС Стара Загора - през 2015 г. са регистрирани 45 превишения на ПС на СДН по 

показател ФПЧ10. Основен фактор, допринасящ за превишенията е отоплението с 

твърди горива 

в битовия сектор през зимния период, когато са отчетени и по - големия брой от тях, 

както и автомобилния трафик. В сравнение с 2014 г., когато регистрираните 

превишения са 67, в годишен аспект, е налице намаляване на замърсяването по този 

показател за агломерацията 

АИС Сливен - регистрираните превишения на ПС на СДН по показател ФПЧ10 за 

2015 г. са 48, а през 2014 г. – 71. Поетапното изпълнение на проекта за водния цикъл на 

града, ремонтиране на уличната пътна мрежа и изпълнението на мерките от Плана за 

действие към общинската Програма за оценка и управление качеството на атмосферния 

въздух са предпоставките, които са довели до намаляване нивата на този показател в 

атмосферния въздух, но все още не е постигнато качествено и устойчиво намаление на 

концентрациите по този показател 

OPSIS с. Ръжена - брой регистрирани превишения на ПС на СДН по показател ФПЧ10 

през 2015 г. - 3. Основна причина за превишенията е отоплението с твърди горива в 

битовия сектор през зимния период. В сравнение с 2014 г., когато регистрираните 

превишения са 5, в годишен аспект е налице намаляване на замърсяването по този 

показател за района 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
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Регистрираните нива на показателя ФПЧ10 от пункта в гр. Гълъбово е с тенденция на 

намаление през 2015 г., когато са отчетени 59 превишения. Пунктът е разположен в 

застроената част на гр. Гълъбово и отчита емисиите от битовия сектор и 

промишлеността. В сравнение с 2014 г., когато регистрираните превишения са 66 в 

годишен аспект, е налице намаляване на замърсяването, но все още не е постигнато 

качествено и устойчиво намаление на броя на превишенията по този показател 

През 2015 г. В АИС Гълъбово средночасовата норма по показател серен диоксид е 

превишена 118 пъти, а Средноденонощната норма 11 пъти, при нормативнолимитирани 

респективно 24 пъти и 3 пъти за една календарна година, съгласно Наредба № 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. 

Регламентираните райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

(РОУКАВ) в региона контролиран от РИОСВ – Стара Загора са шест общини 

Стара Загора - Има разработени и приети с Решения на Общинския съвет Програми за 

намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на 

утвърдените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 

2011 г. - 2015 г. – за замърсители ФПЧ10 и азотни оксиди 

Сливен - Има разработена и приета с Решение на Общинския съвет Програма за 

намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух на община Сливен с период на действие 2014-2020 г., за 

замърсител ФПЧ10. В ход е процедура актуализация на програмата, с анализ на 

действащата програма и с ново математическо моделиране, както и нов План за 

действие 

Ямбол – В ход е процедура за актуализация на Програма за намаляване нивата на фини 

прахови частици под 10 микрометъра и достигане на установените норми за 

съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол, със срок на действие 2016-

2018 г., както и на нов План за действие към нея. 

Гълъбово - Има разработена и приета с Решение на Общинския съвет Програма за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за наличие 

на вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово за периода 2011 г. - 

2013 г., за замърсители ФПЧ10 и серен диоксид. Програмата е актуализирана с период 

на действие 2014 г. – 2018 г. и е представена в РИОСВ – Стара Загора за становище. 

През 2015 г. е свикан Програмния съвет за разглеждане на актуализираната програма и 

Плана за действие към нея. За представената актуализирана Програма е издадено 

становище, но същата е само за показател ФПЧ10. По показател серен диоксид няма 

актуализация - изпратено е напомнително писмо. 

Раднево - Има разработена и приета с Решение на Общинския съвет Програма за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за наличие 

на вредни вещества в атмосферния въздух на община Раднево за периода 2011 г. - 2013 

г. Изготвена е актуализация на Плана за действие към общинската програма. Общината 

търси финансиране за актуализиране на Програмата 

Казанлък - На разработената и приета с Решение на Общинския съвет Програма за 

намаляване на нивата на замърсяване с ФПЧ10 на атмосферния въздух за програмния 

период е изтекъл. През 2014 г. OPSIS системата в с. Ръжена, общ Казанлък не дава 

данни за превишение на нормите за Фини прахови частици под 10 микрометъра. 

Кметовете на общините, в които не е постигнато съответствие, са информирани за 

необходимостта от актуализация на програмите и решаване на проблема с 

продължаващите превишения на нормите за нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
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Изискани са годишните отчети за хода на изпълнение на мерките, заложени в 

програмите. Четири от общините са представили годишните си отчети за изпълнените 

мерки от Плановете за действие към Програмите - Стара Загора, Сливен, Гълъбово и 

Раднево 

Е. За територията в обхвата на РИОСВ София 

Към настоящия момент на територията на РИОСВ – София са разположени два 

ръчни пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) с ръчно 

пробовземане и последващ лабораторен анализ (Р) и седем автоматично измервателни 

станции (АИС), както следва: 

 Пункт „Гара Яна” (Р); 

 Пункт „Пирдоп” (Р); 

 Пункт „Витиня” (АИС); 

 Пункт „Павлово” (АИС); 

 Пункт „Дружба” (АИС); 

 Пункт „Красно село” (АИС); 

 Пункт „Надежда” (АИС); 

 Пункт „Копитото ” (АИС). 

АИС работят в непрекъснат режим на работа (24 часа), като данните за КАВ от тях 

постъпват в реално време в съответните регионални диспечерски пунктове и в 

централния диспечерски пункт в ИАОС София – Национална база данни. На 

електронната страница на ИАОС се публикуват ежедневни бюлетини за състоянието на 

въздуха в страната. 

Регистрирани са превишения по показатели: фини прахови частици, азотен диоксид и 

озон. 

Основен източник на прах са основните пътни артерии, строителството, високите 

температури, преобладаващи мъгли през зимния сезон. Неправилното поддържане и 

хигиенизиране на основните пътни артерии и на уличната мрежа също оказва 

значително влияние върху количеството регистрирана прах. 

За община София КАВ се формира от емисиите на автомобилния транспорт, 

промишлеността и битовия сектор. През последните години поради значителното 

нарастване на интензивността на автомобилния трафик, задръстванията в пиковите 

часове са обичайно явление на много райони в столицата.  

Столична община, община Пирдоп и община Златица имат разработени, актуализирани 

и приети на общински съвети Програми за намаляване на емисиите и достигане на 

установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) и 

управление на КАВ, както и планове за действие към тях, доказващи осигуряване 

постигането на съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10. 

Отчитайки показателите на КАВ и постъпилия брой сигнали и жалби през 2014 г., 

могат да бъдат отбелязани като проблемни общините от Средногорието и Столична 

община. 

Основен проблем през 2014 г. по отношение на КАВ на територията на София са 

превишенията по показател ФПЧ10, които се регистрират от пунктовете за мониторинг 

на „Националната система за контрол КАВ в реално време“. 

По отношение на Софийска област, превишаване на установените норми за КАВ има в 

община Пирдоп и община Златица. 
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Предвид постъпили множество сигнали и жалби за замърсяване КАВ на общините в 

Средногорието, и във връзка с утвърден от Министъра на околната среда и водите 

график за дейността на мобилната автоматична станция на ИАОС през 2014 г. е 

извършено 1 бр. имисионно изследване за периода от 01.01.-31.12.2014 г. (52 бр. 

денонощия) за качеството на въздуха в района на с. Челопеч.  

През 2014 г. от всички общини с приета Общинска програма с нарушено КАВ по чл. 27 

от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и във връзка с изискванията на 

чл. 79, ал. 6 от ЗООС (Столична община, община Пирдоп и община Златица), са 

докладвали годишен отчет по изпълнение на мерките за предходната 2013 г. 

От представените отчети е видно, че общините изпълняват заложените мерки в 

програмите си. 

Общините Велинград, Гълъбово, Димитровград, Златица, Кърджали, Пазарджик, 

Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Пловдив, Раднево, Сливен, Смолян, Стара Загора, 

Хасково и Ямбол са с нарушено качество на въздуха по показател фини прахови 

частици (ФПЧ10), като за тях има разработени и приети общински програми за 

намаляване нивата на замърсителите по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух. В резултат от прилагането на заложените в КАВ програмите мерки, през 2015г 

се наблюдава тенденция за намаляване нивото на замърсяване с ФПЧ10 в някои от 

общините като тези на Пловдив и Асеновград. Прилагането и стриктното изпълнение 

на всички мерки заложени в програмите 2016-2020г ще доведат до значително 

подобряване на нивото на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици 

под 10 микрона в споменатите общини. Все пак трябва да се отчете, че основно нивата 

на този замърсител са високи през отоплителния период в резултат на използването на 

фосилни горива главно от битовия сектор. По тази причина общините не винаги могат 

да достигнат желаните резултати. 

5.1.2 Климат 

Климатът в отделните части на ИБР е разнообразен предвид многообразието на релефа 

и останалите физични характеристики.  

Климатичното райониране на страната е извършено с отчитане на главните фактори, 

формиращи климата на страната, които са географската и широчина, характера на 

релефа и подложната повърхност, положението й спрямо големите водни басейни и 

общата атмосферна циркулация. Въпреки установените тенденции на нарастване на 

температурите и намаляването на валежите, генералното климатично разделение на 

страната не е променено, поради факта, че не са променени изброените 

климатообразуващи фактори. Климатичните области от А и Б запазват своето 

местоположение. На фиг.5.1.2.1. са показани климатичните области на територията на 

страната. 
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Фиг. 5.1.2.1. Климатични области на територията на България 

 

AA11  

AA22  

BB11  BB11  

BB22  

 

А – Европейско континентална климатична област: А1 – Умерено континентална климатична подобласт; 

А2 – Преходно континентална климатична подобласт 

В – Континентално-средиземноморска климатична област: В1 – Южнобългарска климатична подобласт; 

В2 – Черноморска климатична подобласт 

Източнобеломорският район на басейновото управление попада в границите на 2 

континентални климатични подобласти – Преходно-континенталната и Континентално-

средиземноморската климатични подобласти.  

Към Преходно-континенталната климатична подобласт се отнасят 4 климатични 

района. 

Климатичен район на Източна Средна България – този район обхваща по-голямата 

част от низините на реките Марица и Тунджа, като на югоизток граничи с 

континентално-средиземноморската климатична област. Районът се характеризира с 

относително хомогенен терен. с надморска височина 150-200м. Само в източната 

половината му част равнинният терен е осеян с множество хълмове по-големите от 

които са Бакарджиците, Манастирските възвишения и Светиилийските възвишения с 

надморска височина 400-500м.  

Зимата в този район е относително мека със средна януарска температура около 0 и 

сравнително чести затопляния. През януари има средно по 15-17 дни с положителна 

средна денонощна температура. Зимните термични условия до голяма степен се влияят 

от положението на Стара планина, която играе роля на бариера за студените 

нахлувания със северна компонента. По тази причина снежната покривка тук е по-

неустойчива отколкото в северна България, като се задържа около 20-30 дни. В 

източните райони зимата е още по-мека и там тя се задържа само около 15-25 дни. 

Зимните валежи са средно от 100 до 150мм, като само около 30-35% от тях са от сняг. 

Лятото в западните части на района е малко по-горещо от това в Северна Средна 

България. В най-източните части обаче, летните температури са леко понижени. 

Средните юлски температури в западните части са около 23, в източните 21-22. Броят 

на дните със средни денонощни температури над 25 в западните части е над 20, а в 

източните около 15.  
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В северните части около Средна гора летните валежи надвишават зимните с около 10% 

от годишния валеж, докато в източните и южни части на района те почти се изравняват. 

Това е показател за преходния характер на климата в района от умерено континентален 

към средиземноморски климат. Орографското въздействие е най-добре изразено в 

западната част на района оградена от Родопите, Ихтиманска и Същинска Средна гора. 

С оглед на морфографските особености и спецификата на климата този климатичен 

район може да се раздели на три части: западна част – попадаща под силното 

орографско въздействие върху режима на валежите и ветровете, които бощо взето са 

слаби; средна част – характеризираща се с по-големи валежи; източна част – с 

характерна относително по-хладна пролет и относително по-силни северни и 

североизточни ватове  

Задбалкански нископланински климатичен район – този район обхваща ниските 

части от южните склонове на Стара Планина, източно от Козница, а така също и 

ниските части от източните и южни склонове на същинска средна гора, както и 

Сърнена гора. Теренът тук е предимно хълмист със значителни наклони с надморска 

височина между 500 и 100м, а в източните части между 300 и 800м. Този район е със 

сравнително по-мек климат от Предбалканския климатичен район характеризиращ се с 

приблизително същата надморска височина. тази разлика е най-силно проявена през 

зимата. Средните януарски температури в района са в граници 0-1,5. Преобладаването 

на наклонени форми на терена възпрепятстват формирането на много ниски минимални 

температури. Валежите през зимата са малко по-големи от тези в Предбалканския 

район, но все още са най-малки в сравнение с другите сезони. Около 50% от тях са от 

дъжд, поради което е и по-краткотрайното задържане на снежната покривка. 

Съобразно с надморската височина лятото е относително хладно. Средните месечни 

температури през най-топлия месец в годината юли са от 17 до 21. Източната част на 

района е относително по-топла. Летните валежи в района са в граници 150-270мм. 

Годишната сума на валежите е по-малка от тази в Предбалканския район, но е по-

висока от тази в Тракийската низина. най-източните части се характеризират с 

относително по-малко количество валежи. На изток от Сливен валежната сума е 550-

800мм, а в западната достига до 900мм.  

Северородопски климатичен район – Този район обхваща хълмистите и 

нископланински места около северните склонове на Родопите. Надморската височина 

на този район е от 300 до 1000м. Значителния наклон на терена формира топлинни 

условия близки до тези в Задбалканския климатичен район. И тук зимата е относително 

мека , с по-устойчива снежна покривка само във високите части на района. Характерна 

особеност на климата в този район е проявата на фьон през зимата. Средната януарска 

температура е от 0 до -1,5. Минималните температури достигат средно до 14-15. 

зимните валежи са около 110-150 мм. 

Лятото е сравнително по-хладно в сравнение с прилежащата низина.Средната юлска 

температура е от 17-18 за високите части до 22-23 за ниските. Въпреки южното 

положение на района режимът на валежите запазва континенталния си характер с 

максимум през лятото. Разликата между зимния и летен валеж на места достига до 12-

15% от годишната сума. 

Планински климатичен район – В Източнобеломорския басейн попадат се отделните 

части с надморска височина над 1000 м на планините Рила (без северните и южните й 

склонове) и Родопите (без югозападните и югоизточните й склонове).  

Топлинните условия тук се определят главно от надморската височина. В най-ниските 

части на района с надморска височина около 1000 м средните януарски температури са 

около 2-3, а в по-високите спада до под 6-7 под нулата. И тук както в другите 
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планински райони поради преобладаването на наклонени терени абсолютните 

минимални температури не са така ниски както в съседните котловини и долини. 

Зимата се характеризира с устойчиво задържане на температурите под нулата. Това 

обстоятелство в комбинация със значителните валежи води до формиране на устойчива 

снежна покривка.. В ниските части на района тя се задържа средно 80-100 дни, а 

високите и до 200-250 дни. Средна й височина за март достига до 150-160см. 

Сезонните суми на валежите в тази подобласт са силно изравнени. Разликата между 

максималния и минимален сезонен валеж е около 5-6% от годишната сума. това е ясен 

показател за преходния характер на климата, въпреки голямата надморска височина. 

Друга особеност на климата в този район е сравнително голямата честота на силните 

ветрове, като честотата им се променя значително от местоположението. 

Вследствие на бързото изменение на климатичните условия с височината районът може 

да бъде разделен на две части: среднопланинска (до 2000м), която е относително по-

топла и с по-малко валежи и високопланинска (с височина над 2000м) характеризираща 

се с по-ниски температури , със значително по-големи валежи, със значително по-

големи валежи, по-силни ветрове и много по устойчива снежна покривка. 

Към Континентално-Средиземноморската климатична подобласт в Източно-

беломорския басейн попадат 3 климатични района. 

Климатичен район на източно родопските речни долини – Районът обхваща 

източно родопските речни долини и разделящите ги по-ниски ридове, като на изток в 

този район попада долината на р. Марица източно от р. Харманлийска. В сравнение с 

долините на Струма и Места този район е значително по-слабо защитен от студените 

нахлувания, като същевременно е по-близко до беломорския басейн. надморската му 

височина е от 50м при Свиленград докъм 400м по източнородопските ридове. 

Зимата в района на източнородопските речни долини се отличава със своята мекота. 

Средните януарски температури в целия район са положителни, като по-склоновете 

където става оттичане на студен въздух януарската температура е между 1 и 1,5. През 

януари в района има около 17-18 дни със средни температури над 0. На фона на тези 

меки зимни условия понякога се случват и доста силни застудявания . При такива 

ситуации в ниските части понякога се наблюдават температури и до 24-26 под нулата, 

като същевременно по склоновете температурите не са спадали под 16-17 под нулата. 

През зимния сезон северната му половина и частта му по долината на р. Марица през 

зимата получават около 150-180мм валеж, докато южната му част – около 200мм. 

зимата е не само периодът с най-голямата сума на валежите, но в началото на зимата и 

края на есента в този район валежите са най-обилните през годината. в района са 

измервани и денонощни валежи надвишаващи 100мм. Поради южното положение на 

района по-голямата част от зимните валежи са от дъжд, което води понякога до 

катастрофално повишение на водите на р. Арда. 

Първите снеговалежи формиращи първата снежна покривка средно се наблюдават в 

средата на декември. Снежната покривка обаче е краткотрайна. След нея снежна 

покривка се образува още няколко пъти, но рядко се задържа 5-6 дни.  

Лятото е сухо, слънчево и горещо. Средната облачност през юли е в граници 2-3 бала 

при 16-17 ясни дни (облачност <0) и не повече от 1 мрачен ден (облачност >8 бала). 

Средните юлски температури са между 23 и 25, като в 7-8 днисредната дневна 

температура е над 25, като в ниските части на Маричината низина такива температури 

се наблюдават през 14-15 дни. В условията на горещи вълни температурите на въздуха 

могат да надхвърлят 42. 
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През целия летен сезон се набират само около 110-130мм валеж. Годишният валеж в 

частта около Марица е 550-600мм, , а в останалата част 650-700мм. 

Източнородопски нископланински климатичен район – Този район обхваща 

системата от ридове във водосборната област на Арда, но без частта, която поради 

надморската височина е отнесена към планинската област. Надморската височина в 

този район варира от 400м до 1000м.  

В резултат на по-голямата си надморска височина Източнородопският климатичен 

район има средно по-студена зима, отколкото в прилежащия му долинен район. 

Средната януарска температура варира от -1,5 в най-високите му части до 0,5 в най-

ниските. Същевременно абсолютните минимални температури са по-високи то тези в 

долините. Може да се приеме, че средните от абсолютните минимални температури за 

отделните части на района варират в граници 13-17 под нулата. 

Режимът на валежите до голяма степен се определя от надморската височина, като в 

долната му част зимните валежи са около 200мм, а в по-високата около 300мм. пак 

вследствие с надморската височина районът получава повече снеговалежи, като в 

горните му части около 50% от валежите са от сняг,а снежната покривка се образува с 

около 10-15 дни по-рано и изчезва 10-20 дни по-късно в сравнение с долината. във 

високите части на района между първата и последната снежна покривка има около 55-

65 дни, а в ниските 25-30 дни. 

Лятото в най-високата част на района е умерено топло със средни юлски температури 

около 17-18, а средните абсолютни максимални са към 31-32. През летния сезон в 

зависимост от височината падат от 16мм до 240мм валеж, като първата половина на 

лятото е по-валежна от втората, но все пак няма ясно изразено късно лятно и ранно 

есенно засушаване, характерно за ниските части на Южнобългарската подобласт на 

Континентално-Средиземноморската климатична област. 

Годишната валежна сума е за района е между 700мм и 1000мм.  

Браннишко-Дервеннски климатичен район – Районът обхваща Брнница планина, 

Дервенските въздишения и долината на р. Тунджа южно от устието на р. поповска. 

теренът е предимно хълмист и полупланински с надморска височина от 100 до 600м.  

Температурните условия тук са близки до тези в Тунджанския район на Източна 

Средна България, като в по-високата му част те са повлияни от надморската височина и 

формата на релефа. Януарските температури са в граници 0,5  1,0. И тук 

минималните са по-високи от тези в ниските части на съседните райони. От надморска 

височина 600м нагоре средната януарска температура може да се приеме от 0,5 и по-

ниска. 

Първата снежна покривка се образува обикновено в края на първото десетдневие на 

декември и изчезва в началото на второто десетдневие на март. През зимата в района 

преобладават северните и североизточните ветрове, като във високите му части са 

доста силни. Зимните валежи са от около 150мм до около 190мм, като средно 40-50% 

от тях са от сняг. Валежният период е предимно в интервала ноември-декември, през 

този период, както и в средата на есента са възможни обилни валежи, като денонощния 

валеж може да надхвърли 100мм. 

Лятото е слънчево, сухо и много топло.Средната облачност през юли е 2,5 бала при 15-

16 ясни дни (обл.<2) и само 1-2 мрачни дни (обл.>8 бала). Средната юлска температура 

около 23, като в долината на Тунджа е около 24. През горещите летни дни 

максималните температури вероятно надхвърлят 38-39. В по-високите части на района 

летните температури са по-ниски – средната юлска температура е 20-21.  
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Летните валежи са между 120-160 мм. През втората половина на лятото и първата 

половина на есента се проявява рязко засушаване. Годишният валеж 560-680 мм и се 

набира за общо около 60-70 валежни дни. 

Изменение на климата 

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, с които 

човечеството ще трябва да се справи през следващите години. Повишаващите се 

температури, топящите се ледове и все по-честите суши и наводнения са доказателство, 

че изменението на климата е факт. Рисковете за цялата планета и за бъдещите 

поколения са огромни и затова са необходими спешни мерки. 

Рекордно високите температури през последните десетилетия, топенето на ледниците, 

по-влажният въздух и още седем ключови индикатора показват, че глобалното 

затопляне на климата е неоспорим факт. Всеобхватният преглед на данните за климата 

през последното десетилетие обединява зад това становище 303-ма учени от 48 страни. 

Резултатите от тяхната съвместна работа са публикувани в „Доклад за състоянието на 

климата 2009“2, издаден от американската Национална океанска и атмосферна служба 

през юли 2010 г. 

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към 

Българската академия на науките (БАН) за Република България е установено следното: 

 От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към 

затопляне; през втората половина на ХХ век зимите са по-меки. 

 20 от последните 23 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната 

годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961– 1990 г.).  

 Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. 

Това е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за 

страната. 

 Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и 

последните две десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 

2000 г. 

 Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни 

бури и тежки наводнения с разрушения и жертви. 

 Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления 

като: значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на 

валежите над 100 мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния 

период (1961-1990 г.); увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа 

случаи с проливни валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип 

облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и градушки през зимни месеци 

като януари и февруари; увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични 

бури и градушки през април и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите 

за базисния период. 

 Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на 

въздуха намалява – минималната температура се повишава по-бързо от 

максималната. 

 Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка 

показва трайна тенденция към изтъняване. 

 Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина. 

 Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 
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7-15 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за 

затопляне на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни 

периоди 

В периода 1988-2014 г. средната годишна температура на въздуха (за районите с н.в. до 

800 m) е нараснала средно с 0.8
o
С спрямо нормата за референтния климатичен период 

1961-1990 г., като се изменя в границите от 10.6
o
С до 13.0

o
С. Запазва се нарастващата 

тенденция на колебанията на средната годишна температура на въздуха, при това 

температурните аномалии за всички години след 2007 г. (с изключение на 2011 г.) са 

над +1
o
С 

Фиг. 5.1.2.2. Колебания в средната годишна температура на въздуха 1988-2014 г. 

 

 

През 2014 г. годишната температура на въздуха за районите с н.в. до 800 m е средно с 

1.2
o
С над нормата, единствено в Северозападна България увеличението е по-малко – с 

0.9
o
С над нормата. Най-топлите месеци, със значителни положителни аномалии на 

средната месечна температура на въздуха за цялата територия на страната с н.в. до 800 

m, са март (+3.2
o
С), февруари (+3.0

o
С), януари (+2.9

o
С), август (+1.9

o
С) и декември 

(+1.3
o
С). 

Средногодишната сума на валежите през 2014 г. (за районите с н.в. до 800 m) е 1013 

mm, като това е най-валежната година за целия период 1988-2014 г., по-валежна от 

рекордната 2005 г. (със средногодишна сума от 924 mm). Средно за страната 

годишният валеж е 166% от нормата за периода 1961-1990 г., като варира от 74% до 

230%. 

През 2014 г. най-много валежи са паднали в Северозападна България (средно 182% от 

нормата), в Централна Южна България (176%) и в Източна България (171%), а най-

малко е количеството на валежите в Югозападна България (148% от нормата). Най-

валежните месеци за цялата територия на страната са септември (до 902% от месечната 

норма, в Асеновград), октомври (до 487% в Старо Оряхово, област Варна) и декември 

(до 370% в Силистра). Най-сух е бил февруари – средно 25% от месечните норми за 

ниската част от страната. Валежите през август и ноември са около нормата, съответно 

– 121% и 99%. 
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Фиг. 5.1.2.3. Колебания в средната годишна сума на валежа 1988-2014г. 

 

Изследването на колебанията и изменението на снежната покривка е от съществено 

значение, особено в условията на променящия се климат, поради все по-често 

срещащите се засушавания в България и на Балканския полуостров, а също и поради 

наводненията, вследствие на масовото снеготопене след обилни и продължителни 

снеговалежи. 

През периода 1988-2014 г. се запазва намаляващата тенденция в колебанията на 

средната максимална височина на снежната покривка в районите с надморска височина 

800-1800 m (независимо от високата стойност през 2012 г.), като през 2014 г. е 

достигната най-ниската стойност на този показател – 24 cm. 

През последните години се увеличава честотата на екстремните метеорологични и 

климатични явления в България. Особено след средата на 90-те години на 20 век, серия 

от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни конвективни бури, 

предизвикаха сериозни материални щети и човешки жертви, в редица райони на 

България. Само през 2014 г. опасни метеорологични явления от конвективен произход 

(интензивни и обилни валежи, гръмотевични бури, градушки, често съпроводени с 

пориви на силен до бурен вятър) са причина за огромни щети върху селскостопанска 

продукция, инфраструктура, жилищни и обществени сгради, като причиниха и човешки 

жертви в много области на страната. 

Фиг. 5.1.2.4. Колебания на средната максимална височина на снежната покривка 

(cm) за районите с надморска височина 800 - 1800 m през периода 1988 - 2014 г. 

 

 

В периода 1988 - 2014 г. годишният брой на дни с гръмотевична дейност за равнинната 

част от страната е много близък до нормата, като варира от 122 дни през 1998 г. и 2012 
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г. до 164 дни през 2005 г. Броят на дните с гръмотевични бури през 2014 г. е 148 или 

само със 7% повече от нормата. 

Регистрираните дни с валежи от град през 2014 г. са с над 50% повече от средните за 

периода 1988-2014 г. За изследвания 27-годишен период регистрираните дни с 

градушки за районите с надморска височина до 800 m са най-много през 2014 г. 

Увеличението на броя на дните с масови градушки, регистрирани в над 4 

административни области на страната, през 2014 г. е още по-голямо. През топлото 

полугодие (месеците от април до септември), когато се регистрират около 90% от 

всички валежи от град, броят на дните с масови градушки през 2014 г. е 4 пъти по-

голям от средния за изследвания период 

НИМХ разработва климатични сценарии на национално ниво чрез прилагане на 

симулационен модел ALADIN. На следващата фигура са представени очакваните 

годишни промени за температурата и валежите в края на 21 век, в сравнение с периода 

1961-1990г. 

 

Фиг.5.1.2.5.а. Годишни температурни 

промени (в ° C) в края на на 21-ви век, в 

сравнение с 1961-1990 

Фиг.5.1.2.5.б. Годишни промени за 

валежи (в %) в края 21-ви век, в 

сравнение с 1961-1990 

 

 

Въз основа на резултатите, получени от симулационният модел, могат да бъдат 

направени следните изводи: 

 зимите ще бъдат по-меки и през следващите десетилетия; 

 ледените дни ще намалеят, а високата температура, ще се отрази на развитието 

на редица земеделски култури през зимата; 

 сегашните летни условия постепенно ще изчезнат, тъй като ще бъде по-горещо 

със средни максимални температури на въздуха над 30°С най-често в 

равнинните райони на страната; 

 броят на летните дни ще се увеличи до 90 дни в периода 2021-2050. Процентът 

на летните дни се очаква да нарасне с 18-20% над 40% в повечето равнинни 

места в южна България; 

 горещите дни ще се увеличат до 30% до края на 21-ви век; 

 очаква се повишен риск от почвено засушаване - повишение в честотата на 

случване, интензивността и степента на въздействие на почвеното засушаване. 

Основна причина за регистрираните климатични процеси е нарастването на емисиите на 

парникови газове (ПГ). Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по 
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изменение на климата (РКОНИК), България има задължението да провежда ежегодни 

инвентаризации на емисиите на парникови газове по източници и поглътители, 

съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите 

на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид 

(N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид 

(SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и 

NMVOC) и серен диоксид (SO2). За сравняване на различните парникови газове (ПГ), 

чрез различната им сила да ускоряват глобалното затопляне, от 

Междуправителственият комитет по изменение на климата (IPCC), е създаден индекс, 

наречен “потенциал за глобално затопляне” (ПГЗ). Въздействието на топлинната 

енергия на всички ПГ се сравнява с въздействието на СО2 (ПГЗ = 1) и се обозначава 

като СО2 еквивалент (CO2 - екв.) 

Данните от инвентаризацията на емисиите на ПГ за 2014 г. показват, че общите емисии 

на ПГ в CO2 - екв. са 57 303,70 гигаграма (Gg) без отчитане на поглъщането от сектор 

“Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” (ЗПЗГС). Нетните 

емисии (с отчитане на поглъщането от ЗПЗГС) са 46 122,95 Gg. 

В Таблица 5.1.2.1 са посочени емисиите на основните ПГ, сумарните емисии (без 

отчитане на ЗПЗГС) и делът на общите емисии от емисиите през базовата 1988 г., 

приети за 100%. 

Табл. 5.1.2.1. Агрегирани емисии на ПГ (без сектор “Земеползване, промяна в 

земеползването и горско стопанство”), Gg CO2-екв. и дял в проценти на общите 

годишни емисии спрямо базовата година 

Парникови газове/години CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Общо Дял 

1988 87955,61 17197,84 9761,48 0,00 0,00 3,30 114918,23 100% 

1989 86638,79 16859,83 9126,29 0,00 0,00 3,49 112627,46 98% 

1990 79278,07 16979,00 8483,20 0,00 0,00 3,69 104743,96 91% 

1991 60761,98 15343,23 6514,98 0,00 0,00 3,91 82624,10 72% 

1992 57513,99 14362,73 5477,40 0,00 0,00 4,13 77358,25 67% 

1993 58134,95 13030,09 4951,10 0,01 0,00 4,37 76120,53 66% 

1994 55804,96 11750,43 4859,89 1,08 0,00 4,63 72420,99 63% 

1995 57352,89 11339,91 4740,71 2,99 0,00 4,90 73441,40 64% 

1996 57699,11 11116,65 4622,84 5,17 0,00 5,18 73448,94 64% 

1997 54941,32 10559,34 4377,03 8,14 0,00 5,48 69891,31 61% 

1998 52318,64 9956,74 3566,85 13,36 0,00 5,80 65861,38 57% 

1999 45897,35 9477,00 3731,49 19,95 0,00 6,14 59131,92 51% 

2000 45040,83 9315,62 3805,91 25,62 0,00 6,49 58194,47 51% 

2001 48757,49 8672,21 3889,85 37,33 0,00 6,87 61363,76 53% 

2002 45972,73 8838,19 3832,03 52,27 0,00 7,27 58702,49 51% 

2003 50196,53 9641,08 3671,02 70,35 0,00 7,69 63586,67 55% 

2004 49077,03 9126,46 4211,12 104,03 0,00 8,13 62526,77 54% 

2005 50105,17 8423,42 4060,65 157,45 0,00 8,16 62754,85 55% 

2006 51362,69 8284,49 3584,62 220,37 0,00 8,48 63460,65 55% 

2007 55109,56 8319,11 3635,38 302,55 0,00 8,81 67375,41 59% 

2008 53586,65 8179,26 3870,95 497,35 0,00 9,16 66143,37 58% 
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Парникови газове/години CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Общо Дял 

2009 45406,90 7825,44 3462,91 561,37 0,02 9,52 57266,16 50% 

2010 47587,52 7868,77 3933,56 600,31 0,06 12,47 60002,68 52% 

2011 52925,85 8099,68 3584,04 657,56 0,06 14,19 65281,39 57% 

2012 48045,17 7750,48 3652,10 751,88 0,06 19,29 60218,98 52% 

2013 42479,94 7621,48 4040,35 898,62 0,05 19,72 55060,17 48% 

2014 45082,93 7577,42 3610,31 1017,39 0,04 15,62 57303,70 50% 

Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2014 г. 

Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии (в CO2 – екв.) за 2014 

г. показва, че емисиите на CO2 имат най-голям дял от общите емисии на ПГ – 79%, 

емисиите на CH4 са на второ място с 13%, емисиите на N2O с дял 6% остават на трето 

място, F - газове са с дял от 2% - на четвърто. 

Анализът на данните за периода 1988 – 2014 г. Показва, че емисиите на основните ПГ 

имат тенденция към намаляване. През 2014 г. са емитирани общи емисии на ПГ – 57 

303,70 Gg CO2-екв. или 50% от емисиите през базовата година, като минимумът e през 

2013 г. 

Република България участва в международните усилия за предотвратяване и 

адаптиране към негативните последици от изменението на климата, като страна по 

водещите международни инициативи - Рамковата конвенция на ООН по изменението 

на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото (ПК). Като част от ЕС, страната ни също 

е пряко ангажирана в този процес и на европейско ниво. 

Подобряването на качеството на живот, осигуряването на благоденствие за настоящите 

и бъдещите поколения и постигането на дългосрочен икономически просперитет 

зависят до голяма степен от разумното и рационално използване на природните 

ресурси, съхраняването на екосистемите и насърчаването на нисковъглеродни, 

енергийно ефективни и безотпадни производства, които не увреждат околната среда. 

Основната цел на политиката за управление на водите е осигуряването на достатъчно 

количество и добро качество на повърхностните и подземните води за населението, 

водните екосистеми и икономиката на страната, посредством устойчиво, балансирано и 

справедливо водоползване, в интерес на обществото и за осигуряване на здравословна 

околна среда. 

Съгласно Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от 

наводнения, транспонирана в Закона за водите (2010 г.), са изготвени предварителна 

оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн, както и карти на заплахата и 

риска от наводнения, на районите за които е установено, че има значителен 

потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв. 

Планове за управление на риска от наводнения, за определените райони ще включват 

мерки за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за 

човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата 

инфраструктура и стопанската дейност, включително и мерки за намаляване на 

вероятността от наводнения. 

Дейностите за ограничаване и адаптация към изменението на климата са приоритетни 

за Европейския съюз. Това намира израз в общата европейска политика чрез 

интегриране на целите за намаляване на парниковите газове в секторните политики. 
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Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и 

нескъпоструващи мерки (опазване на водните ресурси, сеитбообороти, използване на 

устойчиви на суша сортове, обществено планиране и повишаване на информираността 

на обществеността) до скъпоструващи защитни мерки и мерки за преместване 

(увеличаване височината на диги, преместване на пристанища, промишленост и хора 

далеч от ниско разположени крайбрежни зони и алувиални долини). През април 2013г. 

беше създадена стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата 

(COM(2013)0216), за да се насърчава по-добрата координация и обмен на информация 

между държавите членки и да се засили интегрирането на съображенията от значение 

във всички съответни политики на ЕС. 

Въпреки че липсва истински всеобхватен преглед на разходите за адаптация в ЕС, 

разходите за допълнителни мерки за защита от наводнения се изчисляват на 1,7 

милиарда евро годишно до 2020 г. и 3,4 милиарда евро годишно до 2050 г. Тези мерки 

могат да бъдат много ефективни, тъй като с всяко едно евро, похарчено за защита от 

наводнения, бихме могли да избегнем щети за шест евро. 

Могат да се посочат няколко примера за съвместни проекти за адаптация между 

европейски държави или големи градове, като някои от тях са съфинансирани от ЕС — 

например по програмата LIFE. По-специално по линия на политиката на сближаване се 

съфинансират множество трансгранични, транснационални и междурегионални 

програми и проекти за адаптация към изменението на климата, включително в рамките 

на макрорегионалните стратегии на ЕС за басейна на река Дунав и Балтийския регион 

Действията по адаптацията и смекчаване на ефекта от изменението на климата 

включват устойчивото управление на водите и системи за ранно предупреждение. 

Основаните на екосистеми подходи обикновено са икономически ефективни при 

различни сценарии. Те са лесно достъпни и осигуряват множество ползи като 

понижаване на риска от наводнения , по-малка ерозия на почвата, подобрено качество 

на водата и въздуха и намаляване на ефекта на „топлинен остров“. 

5.2 Води 

5.2.1 Повърхностни води 

Източнобеломорски район включва следните водосборни басейни до държавната 

граница, съответно 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; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&rid=1
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Съгласно изменение и допълнение на закона за водите ДВ бр.52/8.07.2016 в точка 3 от 

чл. 152 (1) 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 

Според ПУРБ 2016-2021 (проект) във водосборните басейни, включени в ИБР, са 

обособени в 312 повърхностните 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). Разпределението им по водосбори е следното:в басейна на 

р.Марица: ВТ категория „реки“ 168, ВТ категория „езера“ 35; в басейна на р.Тунджа: 

ВТ категория „реки“ 54, ВТ категория „езера“ 10; в басейна на р.Арда ВТ категория 

„реки“ 37, ВТ категория „езера“ 6 и в басейна на р.Бяла- само ВТ категория „реки“ 2. 

Според характеристиките им, водните тела са групирани 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. Пълният списък на повърхностните 

водни тела, а също и за всяко водно тяло описание включващо: код на ВТ,категория на 

ВТ, характеристика на Вт, тип, описание на типа, дължина на реките, площ на 

водосборната област на ВТ и площ на язовирите за ВТ категория „езера“ са дадени в 

таблица „ Списък на повърхностните водни тела“- Приложение 10 от раздел 1на 

актуализиран ПУРБ 2016-2021(проект)“ . 

Разпределението на повърхностните водни тела (брой) категория „ реки“ и категория 

„езера“ по типове и по речни басейни е показано в следващите таблици: 

Таблица 5.2.1.1 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 5.2.1.2.Типове повърхностни води от категория „езеро” 

№ Код Име на типа Марица Тунджа Арда Бяла ИБР 

1  L3 Планински езера в ЕР7 3 0 1 0 4 

2  L11 Големи дълбоки язовири 0 2 3 0 5 

3  L13 Средни и малки полупланински 

язовири  
8 4 2 0 14 

4  L15 Големи равнинни плитки до средно 

дълбоки язовири 
5 1 0 0 6 

5 L17 Малки и средни равнинни язовири  19 3 0 0 22 

  Общ брой водни тела 35 10 6 0 51 

Източник: ПУРБ (2016-2021) проект на ИБР 

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. Точков източник на натиск е заустването на отпадните води във 

водните тела от канализационните системи и от ПСОВ (където има такива). В 

актуализирания ПУРБ (2016-2021) проект на ИБР , натискът от градски отпадъчни води 

е определен като значим – средно 40% (124 броя) от повърхностните водни тела са 
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подложени на този вид натиск. В таблицата и графикита по-долу са представени данни 

за натиска върху водните тела по речни басейни и общо за ИБР. 

Таблица 5.2.1.3 Натиск от градски отпадъчни води 

Речен басейн 

Брой засегнати водни 

тела(ВТ) Общ брой ВТ % от общия брой ВТ 

Марица 82 203 41 

Арда 20 43 47 

Тунджа 22 64 35 

Бяла 0 2 0 

ИБР 124 312 40 

Източник: ПУРБ (2016-2021) проект на ИБР 

 

От цялото население на ИБР (2170742 жители) само 67% (1460028 жители) е свързано с 

канализация, а 50% (1091679 жители) от населението на ИБР е свързано в ПСОВ, т.е. 

17% от населението заустват отпадъчните си битово-фекални води без пречистване. На 

територията на ИБР 251 населени места имат изградена (напълно или частично) 

канализация, а останалите 1525 са без изградена канализационна сисетема.. В повечето 

случаи без канализация са малки населени места под 2000 е.ж., единствено 20 от тях са 

между 2000 и 10000 е.ж.  

На територията на Източнобеломорски район общият брой действащи ПСОВ са 43, 

включително изградени и действащи 9 бр. модулни пречиствателни станции за 

отпадъчни води (МПСОВ) под 2000 е.ж. В басейна на р.Марица пречиствателните 

станции за отпадъчни води за над 10 000 е.ж са 18, от които 7 нови – влезли в 

експлоатация през 2015, за населението на: Димитровград, Хасково, Хисаря, Ихтиман, 

Нова Загора, Панагюрище (2015), Пазарджик, Пещера (2015), Пловдив, Раднево, 

Раковски (2015), Стамболийски (2015), Стара Загора, Свиленград (2015) , Кричим 

(2015), Пирдоп, Септември (2015) и Сопот. ПСОВ са оборудвани с механично и 

биологично стъпало и пречистване на азот и фосфор. ПСОВ за 2000 – 10 000 е.ж са три: 

Пампорово, Капитан Димитрово (2015) и Селча (2015) .  

В басейна на р. Тунджа ПСОВ над 10 000 е.ж са 2: ПСОВ Казанлък и ПСОВ Сливен. 

ПСОВ 2000 – 10 000 е.ж. са ПСОВ Павел баня и ПСОВ Тенево ( 2015). В басейна на р. 

Арда ПСОВ над 10 000 е.ж. са ПСОВ Смолян и 2 нави от 2015 г -ПСОВ Кърджали и 

ПСОВ Момчилград. ПСОВ за 2000 – 10 000 е.ж. са ПСОВ Мадан, ПСОВ Рудозем и 

ПСОВ Златоград. 

Индустриални емитери, които потенциално биха замърсили повърхностните води, са 

от няколко групи сектори: Добивна промишленост, Преработваща промишленост, 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни 

горива и вода, Строителство, Търговия, ремонт и техническо обслужване на 

автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, Транспорт, Складиране и съобщения, 

Хотели и ресторанти, Медико-социални грижи с настаняване, Спортни и други 

дейности, свързани с развличения и отдих, Рибно стопанство, Селско стопанство 

(животновъдство) и Депа. Данните от мониторинга показват, че идентифицираното 

лошо екологично състояние (по специфични замърсители) и лошо химично състояние 

(приоритетни вещества) на водните тела на територията на ИБР се дължи основно на 

замърсяване с метали. След отпадане на количествените норми за съдържание в 

повърхностни води за показателя нефтопродукти (след отмяната на Наредба 7/1986 г.) 

и въвеждането на визуален метод за оценка на присъствието на нефтопродукти с 

публикуване на Наредба Н-4/2012 г. на практика по този показател не се констатират 

отклонения (наличие в повърхностни води). Основни източници на замърсяване на 
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повърхностните водни тела със специфични замърсители и приоритетни вещества са 

отпадъчните води от индустриални емитери. Част от тях заустват самостоятелно своите 

отпадъчни води, а друга част са включени в канализационните системи за отпадъчни 

води на населените места. 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. Промишлените предприятия от секторите по чл. 16., 

ал. 8 на Наредба № 6, при които товарът на замърсяването в отпадъчните води е над 

4000 е. ж. (еквивалентен жител) и те се заустват в чувствителни зони на територията на 

БДИБР са шест обекта. За два от тези обекти се прилагат емисионни норми за 

показателите азот (общ) и фосфор (общ), а при останалите четири обекта към днешна 

дата са заложени други показатели за контрол (фосфати, амониев азот, нитритен азот и 

др.). БДИБР предвижда в кратки срокове, разрешителните на тези обекти да бъдат 

преразгледани. Подробно са дадени в  Приложение № 3 Натоварване на 

повърхностните водни тела от точкови източници – индустрия (таблица)от Раздел 2 на 

ПУРБ 2016-2021 (проект). 

Замърсяване/ натиск от Животновъдни ферми: През 2012 г. на територията на ИБР в 

сектор животновъдство се увеличава процесът на модернизация на фермите за 

производство на крави, свине, овце и птици с цел спазване на изискванията на общата 

селскостопанска политика и спазване изискванията на добрите животновъдни 

практики. Към 2015 г. на територията на ИБР са издадени 3 комплексни разрешителни 

по ЗООС и 5 разрешителни по ЗВ за заустване на отпадъчни води от животновъдни 

ферми в повърхностен воден обект, като от тази дейност са засегнати 5 повърхностни 

водни тела (4 в басейна на р.Марица и 1 в басейна на р.Тунджа) 

Дифузен източник на замърсяване е широкото третиране на земеделските земи с 

изкуствени торове и препарати за растителна защита (ПРЗ). Дъждовните води и тези от 

агромелиоративни дейности подпомагат тяхната миграция в почвите, подземните и 

повърхностните води. Основното натоварване, което идва от тези източници са 

биогенните елементи (различни азот- и фосфорсъдържащи вещества) и специфични 

химични замърсители (приоритетни и опасни вещества). Под въздействие на дифузно 

замърсяване от земеделски източници са предимно повърхностните водни тела, 

разположени в равнинните райони. 

Дифузно замърсяване на водните тела от рибовъдни дейности се наблюдава при 

интензивното отглеждане на аквакултури в садкови стопанства, разположени в големи, 

дълбоки язовири и при полуинтензивното (свободно) отглеждане на аквакултури в 

средни и малки язовири. Дифузният натиск върху водоемите може да се предизвика от 

жизнената дейност на аквакултурите и органичното разграждане на неусвоената от тях 

храна (обикновено богата на протеини). Посочените фактори предизвикват повишаване 

нивата на биогените, водещи от своя страна до цъфтежи на водорасли и силно 

понижение на кислорода през тъмния период от денонощието. Като резултат се 

наблюдава дебалансиране на физико-химичните фактори във водната екосистема, 

които предизвикват лошо състояние на биологичните елементи и като крайно 

негативно последствие могат да доведат до замори на отглежданата риба, когато 

кислородът достига критично ниски нива в ранните часове на денонощието. Към 

01.05.2015 г. на територията на ИБР са издадени 59 разрешителни в комплексни и 

значими язовири по Приложение №1 от Закона за водите, 32 от които са действащи 

разрешителни за садково рибовъдство, а 27 недействащи. От БДИБР са издадени 3 

разрешителни, а именно: за яз.Овчарица (водно тяло); яз. Малка мътница, Велинград; 

Водоем "Рибарник", с.Бошуля, Септември. Има издадено и 1 разрешително в общински 

../../../../Users/Sneja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/HBF4FSY9/Annexes%20Part%2002/Annex%2003%20Pressure_industry.xls
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язовир – яз. Душанци (водно тяло). На територията на ИБР общо за 14 водни тела са 

издадени разрешителни за садково рибовъдство, като за две от тях разрешителните са 

прекратени. Броят на инвестиционните намерения се увеличава през последните 

години. Броят на водните тела на територията на ИБР, засегнати от полуинтензивно 

рибовъдство по данни от издадените разрешителни и проведен мониторинг е 24.  

Повърхностните водни тела в ИБР, повлияни от водовземания, са 190 на брой, което 

представлява 61% от всички ВТ, като те са 30 за басейна на Арда, 34 за басейна на 

Тунджа и 126 за басейна на река Марица. В тази връзка са определени 42 броя осушени 

участъци с дължина от 362,4 км, които представляват 4,17% от общата дължина на 

реките в ИБР и 20,36 % от засегнатите речни участъци в рамките на ВТ, в които 

попадат. Общият брой на засегнатите водни тела са 43 брой, което представлява 13,96% 

общия брой ВТ в ИБР. Съотношението на засегнатия участък и общата дължина на 

речния участък в проценти в рамките на водното тяло варира от 3 до 78%, като въз 

основа на това е оценена степента на натиск. 

Натиск от ВЕЦ върху повърхностните водни тела в ИБР: Изградени са 42 МВЕЦ, които 

засягат водните тела, посочени в таблицата по-долу в Таблица 5.2.1.4. 

Таблица 5.2.1.4. Натиск от ВЕЦ върху повърхностните водни тела в ИБР 

№ Река 
Речен 

басейн 

Код на водното 

тяло 

Вид 

натиск 

Засегнат 

участък от 

реката в 

рамките на 

ВТ в % 

Степен на 

натиск 

1 р.Малка арда Арда BG3AR700R029 МВЕЦ 15 умерен 

2 р.Давидковска Арда BG3AR700R038 МВЕЦ 24 умерен 

3 р.Арда Арда BG3AR700R039 МВЕЦ 8 незначителен 

4 

р.Черна 

р.Бяла Арда BG3AR800R030 МВЕЦ 14 умерен 

5 р.Черна р.Бяла Арда BG3AR800R031 МВЕЦ 23 умерен 

6 р.Черна Арда BG3AR800R033 МВЕЦ 6 незначителен 

7 р.Арда Арда BG3AR900R046 МВЕЦ 4 незначителен 

8 р.Стара река Марица BG3MA400R097 МВЕЦ 12 умерен 

9 р.Камениница Марица BG3MA400R102 МВЕЦ 19 умерен 

10 р.Чепеларска Марица BG3MA500R104 МВЕЦ 44 значителен 

11 р. Юговска Марица BG3MA500R105 МВЕЦ 4 незначителен 

12 р.Имарет дере Марица BG3MA500R108 МВЕЦ 9 незначителен 

13 р.Забърдска Марица BG3MA500R114 МВЕЦ 4 незначителен 

14 

р.Тъмрашка 

(Първенецка) Марица BG3MA500R127 МВЕЦ 18 умерен 

15 р.Чепеларска Марица BG3MA500R216 МВЕЦ 3 незначителен 

16 

р.Брестовишко 

дере Марица BG3MA600R130 МВЕЦ 27 умерен 

17 р.Широколъшка Марица BG3MA600R141 МВЕЦ 14 умерен 

18 

р.Чаир дере, 

р.Буйновска, 

р.Триградска, 

р.Мугленска Марица BG3MA600R142 МВЕЦ 7 незначителен 

19 р.Стара река Марица BG3MA700R144 МВЕЦ 3 незначителен 

20 р.Чепинска Марица BG3MA900R184 МВЕЦ 94 значителен 

21 р.Чепинска Марица BG3MA900R185 МВЕЦ 21 умерен 

22 

дюкер "Чукура" от 

СД "Бистрица" Марица BG3MA900R186 МВЕЦ 5 незначителен 
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№ Река 
Речен 

басейн 

Код на водното 

тяло 

Вид 

натиск 

Засегнат 

участък от 

реката в 

рамките на 

ВТ в % 

Степен на 

натиск 

23 

р.Крива река 

(Сестримска) Марица BG3MA900R198 МВЕЦ 18 умерен 

24 р.Долап дере Марица BG3MA900R229 МВЕЦ 14 умерен 

25 р.Твърдишка Тунджа BG3TU700R033 МВЕЦ 11 умерен 

26 р.Лазова Тунджа BG3TU700R038 МВЕЦ 7 незначителен 

27 р.Габровница Тунджа BG3TU800R064 МВЕЦ 6 незначителен 

28 Енинска Тунджа BG3TU900R046 МВЕЦ 7 незначителен 

29 Габровица Тунджа BG3TU900R053 МВЕЦ 7 незначителен 

30 Тъжа Тунджа BG3TU900R057 МВЕЦ 23 умерен 

31 Ветренска Тунджа BG3TU900R044 напояване 12 умерен 

32 Каялийка Марица BG3MA300R048 напояване 67 значителен 

33 Мечка Марица 

BG3MA300R060

BG3MA300R056 напояване 28 умерен 

34 Мочурица Тунджа BG3TU600R062 напояване 28 умерен 

35 Поповска Тунджа BG3TU500R012 напояване 15 умерен 

36 Пясъчник Марица BG3MA500R118 напояване 78 значителен 

37 Стара Марица BG3MA700R144 напояване 61 значителен 

38 Стряма Марица 

BG3MA400R214

BG3MA400R076 напояване 20 умерен 

39 Тополница Марица BG3MA800R225 напояване 28 умерен 

40 Тунджа Тунджа BG3TU900R042 напояване 28 умерен 

41 Тунджа Тунджа BG3TU700R032 напояване 46 значителен 

42 

Харманлийска 

река Марица BG3MA100R011 напояване 7 незначителен 

Източник: ПУРБ 2016-2021 (проект) 

 

В ПУРБ 2016-2021 (проект) ИБР са определени 345 бр. корегирани участъци с обща 

дължина от 1158,668 км, които представляват 10.9 % от общата дължина на реките в 

ИБР. Общия брой на засегнатите водни тела са 120 бр., което представлява 38.4 % 

общия брой ВТ в ИБР. Дейностите по укрепване на бреговете са незначително малко на 

брой и не оказват натиск върху водните тела в Източнобеломорски район. 

ИБР са определени 157 бр. засегнати от добив на инертни материали участъци с обща 

дължина от 141.912 км, които представляват 1.34 % от общата дължина на реките в 

ИБР. Общия брой на засегнатите водни тела са 50 бр., което представлява 16 % общия 

брой ВТ в ИБР. 

За повърхностни водни тела от категория „река” са определени 368 броя завирени 

участъци с обща дължина от 210,138 км, които представляват 1,98% от общата дължина 

на водните тела. Общият брой на засегнатите ВТ е 107 броя, което представлява 34,29% 

от общия брой на водните тела в ИБР. 

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:  
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 285 разрешителни, издадени от БДИБР в периода 2004-2015 г., за язовири- 

общинска, 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.  

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 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. 

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 5.2.1-5. Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела 

на територията на ИБР  

Речен басейн  

Екологично 

състояние/потенциал 

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 

Източник: проект ПУРБ 2016-2021-ИБР 

Екологичното състояние/потенциал на всяко водно тяло е дадено в Приложение 8 от 

Раздел 4 на ПУРБ (2016-2021) проект и за информативност е приложено към ЕО в 

Приложение 2. 

В регистъра на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ са 

включени 63 зони, които съвпадат с границите и броя на водните тела, в които има 

водоизточници за ПБВ. 

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. са описани в т 7.3. 

Зоните с води за къпане, са разгледани в т 7.4. 

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 
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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). 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. Оценени са 126 язовира 

като потенциално опасни и Списък на потенциално опасните язовири е даден в 

Приложение 2. 

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). 

 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). 

В ПУРН на Източнобеломорски РБУ са определени 31 района със Значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН), чието разпределение в основните речни 
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басейни е както следва: РЗПРН в поречието на р. Арда: 8 района с дължина 66 км; 

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

Марица: 18 района с дължина 806 км. Районите със значителен потенциален риск от 

наводнения са ситуирани преобладаващо в средното и долно течение на реките. 

Териториалният им обхват включва едно или няколко водни тела или части от тях. В 

Приложение 2 е показана Таблица с РЗПРН и съответните водни тела, разположени в 

тях. 

5.2.2 Подземни води 

В границите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ са формирани всички 

основни типове подземни води - пукнатинни, карстови (карстово-пукнатинни) и 

порови.  

Основният акумулатори на пукнатинните води са напуканите скални формации в 

планинските участъци на Стара планина, Средна гора, Сакар, Странджа, Родопите и 

Рила, както и в по-слабо издигнати 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 поречието на р. Марица. 

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 взаимодействие с повърхностни води. 

Мрежата за количествен мониторинг на подземните води включва 220 пункта и за 

контролен мониторинг на химичното им състояние - 135 пункта във всичките 48 

подземни водни тела, а за оперативен мониторинг - 48 пункта в 17 подземни водни 

тела. 
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Оценката на натиска от водовземане показва, че 46 подземни водни тела са в добро 

състояние, а 2 броя от тях са в лошо състояние (ПВТ BG3G000000Q017 с 

експлоатационен индекс 128 % и ПВТ BG3G000000Q018 с експлоатационен индекс 122 

%), едно водно тяло (ПВТ BG3G000000Q013) е подложено на значим натиск с 

експлоатационен индекс 72 % и девет водни тела са във воден стрес с експлоатационни 

индекси от 20 до 40 %. В седем подземни водни тела са идентифицирани 18 района 

(обобщени водовземни системи), оказващи значим натиск от черпене. 

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 и количественото им състояние, 

са отразени в табл.5.2.2.1. 

На територията на Източнобеломорския район са установени 39 находища на 

минерални води със 152 водоизточника, които са изключителна държавна собственост, 

включени в Приложение № 2 на Закона за водите. Експлоатационните ресурси на 35 

находища са утвърдени, а ресурсите на четири находища не са оценени. 
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Таблица 5.2.2.1.Подземни водни тела в Източнобеломорски район 

№ 

по 

ред 

Наименование на подземното водно 

тяло /ПВТ/ 

Код на ПВТ Тип на 

ПВТ 

Площ 

на ПВТ 

km2 

Естествен

и ресурси 

l/s 

Разполагаем

и ресурси 

l/s 

Степен на 

взаимодействие 

с повърхностни 

води 

Химично 

състояние 

на ПВТ 

Коли-

чествено 

състояние 

Експлоата

-ционен 

индекс  

% 

1 Порови води в Кватернер-Пирдоп-

Златишка котловина 

BG3G000000Q001 безнапорен 85,36 130,78 115,47 Ниска 

(0-30%) 

лошо добро 6 

2 Порови води в Неоген-Кватернер--

Карловска котловина 

BG3G000000Q002 безнапорен 375,78 1447,94 1319,10 Ниска 

(0-30%) 

добро добро 29 

3 Порови води в Неоген-Кватернер--

Казанлъшка котловина 

BG3G00000NQ003 безнапорен 547,78 2116,25 1921,65 Средна 

(30-70%) 

добро добро 28 

4 Порови води в Неоген-Кватернер--

Твърдишка котловина 

BG3G00000NQ004 безнапорен 113,27 348,26 309,44 - лошо добро 8 

5 Порови води в Неоген - Кватернер - 

Сунгурларско- Карнобатска котловина  

BG3G00000NQ005 напорно-

безнапорен 

293,23 476,77 472,25 - лошо добро 8 

6 Порови води в Неоген-Кватернер--
Ихтиманска котловина 

BG3G00000NQ006 напорно-
безнапорен 

92,98 195,28 194,16 - лошо добро 17 

7 Порови води в Неоген-Кватернер- 

Котловина Долна баня-Костенец 

BG3G00000NQ007 напорно-

безнапорен 
95,19 188,66 801,80 Средна 

(30-70%) 

лошо добро 6 

8 Порови води в Неоген-Кватернер- 
Велинград 

BG3G00000NQ008 безнапорен 54,32 876,19 67,00 - добро добро 17 

9 Порови води в Неоген-Кватернер- 

Хасково 

BG3G00000NQ009 напорно-

безнапорен 
615,38 230 230 - лошо добро 34 

10 Порови води в Кватернер- река Арда  BG3G000000Q010 напорно-
безнапорен 

101,16 622,54 622,01 - добро добро 12 

11 Порови води в Кватернер-Марица Изток 

 

BG3G0000000Q012 безнапорен 982.56 2142.00 2141,81 Ниска (0-30%) лошо добро 19 

12 Порови води в Кватернер-
Горнотракийска низина 

BG3G000000Q013 безнапорен 2817,53 8677,77 7941,50 Ниска 
(0-30%) 

лошо добро 72 

13 Порови води в Неоген-Кватернер- 

Сливенско-Стралджанска област 

BG3G000000Q015 напорно-

безнапорен 

818,89 2790,92 2616,56 - лошо добро 30 

14 Порови води в Кватернер- 
Ямбол-Елхово 

BG3G000000Q017 безнапорен 198,03 398,42 370,68 Средна 
(30-70%) 

лошо лошо 228 

15 Порови води в Неоген-Кватернер-

Пазарджик-Пловдивски район 

BG3G00000NQ018 напорен 3970,76 3415,96 3116,79 - лошо лошо 122 

16 Порови води в Кватернер- 
Свиленград-Стамболово 

BG3G000000Q048 безнапорен 167,13 620,08 572,24 - добро добро 19 

17 Порови води в Неоген- 

Свиленград-Стамболово 

BG3G000000N011 напорно-

безнапорен 

722,13 658,59 491,23 - добро добро 18 

18 Порови води в Неоген- 
Ямбол-Елхово 

BG3G000000N014 напорно-
безнапорен 

1437,83 808,55 747,69 - .лошо добро 9 

19 Порови води в Неоген-Белово 

 

BG3G000000Q016 безнапорен 20,18 28,90 20,29 - добро добро 1 

20 Порови води в Палеоген-Неоген-Марица 
Изток 

BG3G0000PgN019 напорно-
безнапорен 

3105,05 1619,96 1290,95 - лошо добро 16 

21 Пукнатинни води -Пещера-Доспат BG3G0000PgN020 напорно-

безнапорен 

769,13 1961,72 1848,88 - добро добро 16 

22 Пукнатинни води-Смолян BG3G0000Pg3021 безнапорен 348,96 1062,04 10213,84 - добро добро 21 
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23 Пукнатинни води- Рудозем 

 

BG3G00000Pg022 безнапорен 99,96 505,72 499,71 - добро добро 0 

24 Пукнатинни води-Крумовград-
Кирковска зона 

BG3G000PtPg2023 безнапорен 238.94 507,82 506,59 - добро добро 0 

25 Пукнатинни води- Ивайловградски 

масив 

BG3G000PtPg2024 безнапорен 280,15 348,12 348,03 - добро добро 0 

26 Пукнатинни води- Свиленградски масив 
 

BG3G000PtPg2025 безнапорен 95,35 100,04 98,96 - добро добро 5 

27 Карстови води-Чирпан-Димитровград BG3G0000PgN026 напорен 1058.17 828,67 749,84 Ниска 

(0-30%) 

лошо добро 20 

28 Пукнатинни води-масив Шипка-Сливен BG3G0PzU2Pg027 напорно-
безнапорен 

1615,74 2039,26 1917,54 - лошо добро 4 

29 Пукнатинни води- Източно Родопски 

масив 

BG3G00000Pg028 напорно-

безнапорен 

3271,18 2099,64 2024,74 - лошо добро 4 

30 Пукнатинни води-Г.Малинско-
Панагюрски район 

BG3G00000K2029 напорно-
безнапорен 

579.68 529.52 502.81 - добро добро 6 

31 Пукнатинни води-Брезовско-Ямболска 

зона 

BG3G00000K2030 напорно-

безнапорен 

1345,59 596,24 563,48  добро добро 26 

32 Пукнатинни води- Сливенско-
Сунгурларска зона 

BG3G00000K2031 напорно-
безнапорен 

205,23 267,07 261,02 - добро добро 4 

33 Карстови води-Сърнена гора 

 

BG3G00000T2032 безнапорен 27,53 39,29 37,37 Ниска (0-30%) добро добро 3 

34 Карстови води-Байлово-Мирковски 
масив 

BG3G00000T2033 безнапорен 29,94 104,91 102,62 - добро добро 2 

35 Карстови води-Тополовградски масив BG3G0000T12034 напорно-

безнапорен 

306,03 1037,96 1031,97 - лошо добро 8 

36 Карстови води-Св. Илийски комплекс BG3G0000T13035 напорно-
безнапорен 

129,44 387,21 379,01 - лошо добро 5 

37 Карстови води-Твърдишко-Сливенски 

басейн 

BG3G0000T23036 напорен 120,17 396,11 377,34 - добро добро 2 

38 Карстови води-Малко Белово 
 

BG3G00000Pt037 безнапорен 42,76 68,85 56,58 - добро добро 0 

39 Карстови води-Велинградски басейн 

 

BG3G00000Pt038 безнапорен 69,12 776,87 750,42 - добро добро 26 

40 Карстови води-Настан-Триградски 

басейн 

BG3G00000Pt039 напорно-

безнапорен 

224,80 3401,78 3321,19 - Ниска 

(0-30%) 

добро добро 25 

41 Карстови води-Ермореченски басейн BG3G00000Pt040 напорно-

безнапорен 

41,67 151,10 149,99 - добро добро 2 

42 Карстови води-Централно Родопски 
масив 

BG3G00000Pt041 напорен 598,47 3275,62 3120,93 - добро добро 25 

43 Карстови води-Ардино-Неделински 

басейн 

BG3G00000Pt042 напорно-

безнапорен 

72,77 325,35 324,96 - добро добро 6 

44 Карстови води-Смолянски масив BG3G00000Pt043 напорно-
безнапорен 

158,40 498,68 440,78 - добро добро 2 
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45 Пукнатинни води-Западно- и 
централнобалкански масив 

BG3G00000Pt044 напорно-
безнапорен 

5059,63 5041,86 4680,94 - лошо добро 2 

46 Пукнатинни води-Шишманово-

Устремски масив 

BG3G00000Pt045 напорно-

безнапорен 

1412,08 762,07 695,03 - добро добро 1 

47 Пукнатинни води-Централно Родопски 

комплекс 

BG3G00000Pt046 напорно-

безнапорен 

4163,56 8632,91 8265,67 - добро добро 1 

48 Пукнатинни води-Западно Родопски 

комплекс 

BG3G00000Pt047 безнапорен 845,22 1078,40 912,63 - лошо добро 3 
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Трансграничните подземни водни тела са в процес на уточняване със съседни държави. 

Подземни водни тела, разположени в граничната зона с Р. Гърция, са: 

 BG3G000000N011 - Порови води в Неоген – Свиленград - Стамболово; 

 BG3G000000Q048 – Порови води в Кватернер - Свиленград-Стамболово; 

 BG3G0000Pg3021 – Пукнатинни води – Смолян; 

 BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води – Рудозем; 

 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 Р. Гърция. 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 Р. Турция, 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. 

5.3 Почви и земеползване 

5.3.1 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 

образувани върху карбонатни скали. За тях са характерни червеникаво-кафяв цвят, 

сравнително малката дълбочина (60-70 см) на профила и високото съдържание на глина 
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почти от повърхността. Профилът им започва със сравнително маломощен (25-30см), 

добре изразен хумусно-акумулативен А хоризонт. Той е тъмночервеникавокафяв и 

постепенно прехожда надолу в по-ярко оцветен в червено Вm хоризонт от типа камбик. 

Този хоризонт достига до 60-70 см дълбочина и има плътен строеж. Под този хоризонт 

следва рязко очертаният богато карбонатен хоризонт Сk. Този тип почви имат висока 

наситеност с бази (над 80%) и малки количества карбонати в долната част на профила. 

Плодородието на канелените почви е добро (съдържат от 3-4%, рядко до 5% хумус в 

целините и около 2-2,5% в нивите) и по тази причина се използват широко за 

земеделски цели. Почвената реакция е неутрална в повърхностния хоризонт и слабо 

алкална в дълбочина.  

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 над 1 см и дълбоки над 50 см 

пукнатини. Характерни особености на този почвен тип са високо съдържание на ил – 

около 40-60%, много мощен хумусен хоризонт (60-80 см) с троховидно-зърнеста 

структура в най-горната му част. В долната част на хумусния хоризонт структурата 

преминава в призматично-стълбчеста. Под хумусния хоризонт с постепенен преход 

следват тъмносив до тъмнокафяв преходен и силно улътнен (вертичен) хоризонт. Под 

80см следва карбонатен С хоризонт или карбонатни отлагания във вид на белоочки, 

понякога и кристали от гипс и голямо количество набъбващи глини. 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. Различават се няколко типа: Подтип излужени (богати) 

смолници, които са най-широко разпространени у нас и имат всички изброени за този 

почвен тип характерни свойства и признаци. Подтип карбонатни смолници при които 

карбонатите са по целия профил от горе до долу. Подтип глееви (ливадни) смолници 

при които има оглеяване под 50 см от подпочвени води. Подтип гипсови смолници, 

съдържащи гипсови кристали в С хоризонта.  

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 плитки хумусно-карбонатни 

почви (рендзини). Кафявите планинско-горски почви са главният почвен тип в 

планинските райони на нашата страна. Това са кисели почви със слабо натрупване на 

глина в предходните хоризонти, с лек механичен състав и наличие на метаморфен Вw 

хоризонт. В кафявите планинско-горски почви липсва вътрешна деградация, което е в 

следствие вътрешнопочвеното глинообразуване, като следствие от протичащото в тях 

изветряне на първичните минерали, интензивното разлагане и минерализация на 

органичното вещество, постоянния обмен на азот и пепелни елементи. Почвите са 

излужени поради периодично промивния им воден режим. За известен период през 

студената част на годината, при по-слабо изразена горска постилка на изредените гори, 

почвите замръзват по-силно на повърхността. Поради тази причина повърхностното 

оттичане на водите особено при снеготопенето нараства, с което се ограничава 

вертикалното промиване на профила. Според наситеността с бази и степента на 

изразеност на хумусния хоризонт кафявите планинско-горски почви се поделят на два 

подтипа: светли и тъмни.  

Подтип светли кафяви планинско-горски почви притежават основните показатели и 
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свойства на почвения тип. Те се срещат по планински склонове с южно, югозападно и 

югоизточно изложение от 900 до 1500 м.н.в. Образувани са под букови, иглолистни и 

смесени гори. Почвообразуващите скали са съставени главно от каменист и глинесто-

песъчлив елувий или пролувий от кисели скали. Средната мощност на почвения 

профил варира от 40-60 до 80 см. Мощността на хумусния хоризонт не е голяма и 

обикновено е от 10-12 до 20 см, като той винаги е покрит с 3-8 см горска постилка. 

Надолу следва метаморфният В хоризонт който се отличава със скелетност и 

значително съдържание на късове от основната скала. Почвите са леки и скелетни по 

механичен състав, глинестото съдържание намалява от повърхността към по-долните 

хоризонти. Почвената реакция е кисела и pH нараства в дълбочина от 4 до 5,5. Почвите 

са добре аерирани и богати с хумус (над 5%) в повърхностния слой и бедни до 1,4% в В 

хоризонт. 

Подтип тъмни кафяви планински-горски почви заемат по-високите и сенчести склонове 

и падини на планините под чисти и смесени букови и иглолистни гори. Профилът им 

има по-голяма мощност (75-80 см и повече), а хумусния хоризонт е от 20 до 40 см, 

покрит с горска постилка с дебелина 7-10 см. Скелетността им е по-малка, а запасите на 

хумус и азот значително по-големи от колкото при подтипа на светлите почви. В 

зависимост от състава на растителността и условията на средата, съдържанието на 

хумус е от 3% до 7%. Киселинността на почвите е по-слабо изразена (pH 4,5-5,7).  

В районите със значителен потенциален риск от наводнения, попадащи в поречията на 

реките, основен тип са наносните почви (Fluvisols,FAO). Това са млади почви, които се 

образуват от съвременните алувиални наноси (на отделни места примесени с 

делувиални отложения) на реките, обрасли повече или по-малко с растителност и 

обогатявани периодично с нови седиментни материали. Наносни почви има покрай 

всяка река в България. Характерно за тях е че те се формират винаги на заливната и 

първата надзаливна тераса на реките. Те се намират в начална фаза на почвообразуване, 

имат само един слабо или по-добре изразен хумусен А хоризонт в различна фаза на 

развитие, под който в дълбочина се редуват различни по структура и химичен състав 

пластови наслоявания на отлаганите наноси от речен пясък и/или чакъли с различна 

дебелина и подреждане. Мощността им е различна, като в някой райони хумусът може 

дори да липсва като обособен повърхностен хоризонт, а да се среща само на отделни 

„гнезда“ където има растителност (бедни алувиални почви), докато във равнинните 

части в долните течения на реките хумусния слой може да достигне до 70 cm (тъмни 

алувиално-ливадни). По механичен състав наносните почви биват от леко песъчливо-

глинести, средно песъчливо-глинести, чакълесто-песъкливи до тежко песъчливо-

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 подземни води. Тези им качества ги правят много подходящи за 

земеделие. Различават се няколко подтипа: Подтип бедни наносни почви (алувиални), 

това са речни материали, обрасли с туфи от тревна растителност. При тях липсва 

непрекъснат хумусен хоризонт, среща се на гнезда само там където има растителност. 

Подтип богати наносни почви (алувиално-ливадни), характеризиращи се с добре 

формиран и с голяма мощност хумусен хоризонт (25-40 см), съдържащ от 2 до 3-4% 

хумус в целините и 1-2% в нивите. Подтип тъмни наносни почви (тъмни алувиално-

ливадни), характеризиращи се с добре формиран и с голяма мощност (25-70 см) 

хумусен хоризонт и съдържание 4-5% хумус в целините. Подтип карбонатни наносни 

почви (карбонатни алувиално-ливадни) съдържащи карбонати в масата си от 25-50 см 

дълбочина.  

Делувиалните почви се състоят предимно от слабо обработени и несортирани чакъли, 

от които ситноземът е отмит или отложен в периферните части на поройните конуси. 

Те са бедни на хранителни вещества, но имат благоприятни физически и топлинни 
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свойства, както и добър дренаж. Различават се няколко подтипа: Подтип делувиални 

(поройни почви) разпространени са в горната част на наносните конуси и шлейфовете, 

близо до основата на склоновите повърхнини. Те са чакълести и грубо частични. 

Характерни са със слабо изразен и силно скелетен А хоризонт, който лежи направо на 

несортираните наносни чакъли. Подтип делувиално-ливадни са почви с по-фино 

частичен състав, по-малка големина на едрочастичната им фракция, с по-добро 

овлажняване и ливадни условия. Те имат оформен по-малко мощен хумусен хоризонт 

(15-25 см) и заемат средните и периферни части на поройните конуси. Подтип 

алувиално-делувиални почви се формират, където делувиалните материали се смесват с 

речните наноси, поради което имат комбинирани характеристики. Тези почви и техните 

подтипове се срещат във всичките 31 Района със значителен потенциален риск от 

наводнения по поречията на реките: Марица, Тунджа, Арда и Бяла. 

5.3.2 Състояние на почвите на територията на ИБР 

Процесите, които водят до увреждане и влошаване на качествата на почвите най-често 

са директен или косвен  резултат от човешката дейност. Тези процеси са ерозия, 

вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, 

замърсяване, запечатване, свлачища. 

Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния слой, 

което води до намаляване на почвеното плодородие. Спрямо причинителя на ерозия тя 

се поделя на два типа – водна и ветрова. За района на Хасковска и Кърджалийска 

област на засилена водна ерозия са подложени над 15 000 хектара. земи, основно в 

Кърджалийски регион (общини Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, 

Кирково). 

В равнинната част на региона Горнотракийската равнина, в поречието на р.Марица и на 

слабо наклонени предпланински възвишения на Източните Родопи, водната ерозия е 

изразена в по-малка степен поради естественото затревяване и самозалесяване на 

земите, които не се обработват. 

Фиг. 5.3.2.1 Почви податливи на ерозия в района на ИБР 

 

Вкисляването на почвите е естествено протичащ процес, чийто интензитет зависи от 

генетична обусловеност и от антропогенни фактори и се характеризира с понижаване 

на рН на почвата, поява на обменна киселинност и развитие на алуминиева и/или 

манганова фитотоксичност, обедняване на почвата с бази, молибденов дефицит, 

подтисната микробиологична активност и киселинна деструкция на глинестите 
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материали. Една от основните причини за антропогенно вкисляване на почвите е 

дългогодишното минерално торене с кисели азотни торове, особено когато е 

самостоятелно, без съпътстващо фосфорно и калиево торене. Периодичното  

повърхностно преовлажняване на почвите в някои райони е предпоставка за 

вкисляването им. Успоредно с процеса на вкисляване се променя подвижността и 

достъпността на редица почвени елементи, които оказват пряко и косвено влияние 

върху системата почва-растение-човек. Вкислените почви в България са около 

1 500 000 хектара, от които само 4,5% са с вредна за растенията почвена киселинност. 

Преобладават почвите със слабо кисела и кисела реакция (56% от обработваемите 

земи), но много висок е процентът и на средно и силно киселите почви (41%).  

Извършваните анализи от РИОСВ на територията на ИБР, съгласно програмата за 

мониторинг на почвите (ниво 2) показват, че показателите характеризиращи процесите 

на вкисляване се задържат около стойностите измерени в предходните години и няма 

ясно изразено увеличаване или намаляване на киселинността на почвите. Въпреки това 

обаче, измерените стойности в някои от пунктовете показват наличие на почви със 

средна и много силно кисела реакция. 

Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на 

водоразтворими соли и/или обменен натрий в почвите в количества, влияещи негативно 

на техните свойства. В България засолените почви са около 35 000 хектара, а областите 

в ИБР в които се срещат основно са Пловдив, Сливен и Ямбол. Площта на засолените 

почви и степента на развитие на процеса на засоляване се определят от климатичните, 

хидроложките и стопанските условия. Първичното засоляване представлява натрупване 

на соли чрез естествени процеси в резултат на високото съдържание на соли в 

първичния материал или в подпочвените води. Вторичното засоляване се предизвиква 

от човешка намеса като неподходящи практики за напояване, например с богата на 

соли вода и/или недостатъчен дренаж. Поради тази причина голяма част от засолените 

почви са в обработваеми земи (ниви), които не се дренират добре или се напояват с 

високо минерализирани подземни води. 

Фиг. 5.3.2.2 Засолени почви в района на ИБР 

 

На територията на ИБР има значителни площи увредени и унищожени почви от минно-

добивната промишленост. По данни от годишните доклади на РИОСВ, увредените 

площи са около 60 000 хектара, като най-големи са площите на територията на РИСОВ  

Стара Загора, Пазарджик и Смолян. 
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По отношение на замърсяването с тежки метали, почвите на територията на ИБР с 

малки изключения са в добро състояние. Изключение правят: контролираната от 

РИОСВ Пловдив територия около КЦМ-АД, където се наблюдават стари замърсявания 

на почвите с тежки метали, като мониторингът показва, че нивата на замърсителите са 

задържани и увеличаване на концентрациите им не се констатират; на територията на 

РИСОВ Смолян и Хасково също се наблюдават завишени нива на някой тежки метали 

(олово и никел), като това се обяснява с извършвания в близост рудодобив. Общо за 

страната замърсените с тежки метали почви са около 43 000 хектара, като над 60% от 

тях са в близост (3-4 км зона) до големи промишлени предприятия, като в не малко 

случай (над 8000 хектара) замърсителите превишават до пет пъти допустимите 

концентрации. 

Запечатването на почвите е резултат от непрестанното развитие и разрастване на 

урбанизираните територии и представлява покриване на почвата с непропусклив 

материал с цел усвояване на земя за строителни цели (жилищни, промишлени, 

инфраструктурни и др.) и води до загуба на важни функции на почвата. Към настоящия 

момент на територията на ИБР има около 2000 населени  места, които представляват 

около 4% от територията му.  

Неподходящото управление на земята е основната причина за уплътняването на 

почвите. Примери за това са твърде големият брой животни на определен парцел земя, 

неподходящата употреба на тежки машини в земеделието и обработването на ниви, 

когато е твърде влажно. Влажните почви не са достатъчно стабилни, за да осигурят 

съпротивление на тежестта и това води до уплътняване. Податливостта на уплътняване 

зависи от текстурата на почвата; тя започва от пясък (най-малко податлива) – глинест 

пясък – пясъчна почва – глинест льос – песъчлива глина - тежко песъчливо-глинеста 

почва – до глинеста почва (най-силно податлива на естествено уплътняване). 

Уплътняването на почвата може да предизвика или ускори други процеси на 

деградация на почвите като ерозия или свлачища. Уплътняването намалява степента на 

инфилтрация, което повишава оттичането в наклонени участъци. Освен това наличието 

на слой с ниска пропускливост прави горната част на почвата по-предразположена към 

насищане с вода, а оттам и по-тежка. Тази горна част е изложена на риск от свличане и 

може да предизвика свлачища. В равнините уплътняването може да доведе до 

подгизване, в резултат на което да бъдат разрушени агрегатите и да се предизвика 

формиране на кора. Структурата на почвата се подобрява от органични вещества в нея, 

които намаляват податливостта на почвата на уплътняване, ерозия и свлачища. В ИБР 

лесно податливи на уплътняваване почви се срещат на не малки площи в района на 

Чирпан, Опан, Раднево, Калояново, Първомай и др. 

Фиг. 5.3.2.3 Почви податливи на уплътняване в района на ИБР 
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Съдържанието на органичен въглерод в почвите се влияе основно от климата, 

текстурата, хидрологията, използването на земята и растителността. Намаляването на 

органичните вещества се причинява от намалено наличие на гниещи организми или на 

повишена степен на гниене, предизвикано от промени в природните или 

антропогенните фактори. Органичните вещества се считат за жизненоважен компонент 

на здравата почва; тяхното намаляване води до деградирне на почвите. Загубата на 

органични вещества намалява водопропускливостта на почвата, което води до засилено 

оттичане и ерозия. Ерозията на свой ред намалява съдържанието на органични 

вещества като отнася плодородния горен почвен слой. При полусухи условия това 

може да доведе дори до опустиняване. На територията на ИБР причини за намаляване 

на почвеното органично вещество са най-често лошите земеделски практики и 

сезонното изгаряне на стърнищата, което продължава да се извършва въпреки 

наложените забрани. 

5.3.3 Земеползване 

Средно над 51% от площта на административните области, попадащи в обхвата на 

ИБРБУ, се използва за земеделие, като в областите Ямбол и Хасково тя дори надхвърля 

70%. В показаната по-долу таблица е написан процента на земеделските земи по 

областите, влизащи в ИБРБУ. 

Област % на земеделските земи 

Пловдив 57,4 

Стара Загора 56 

Ямбол 77 

Хасково 82 

Кърджали 40,5 

София област 40 

Пазарджик 36 

Смолян 27 

Сливен 50,4 

Бургас 49,5 

 

5.4 Ландшафт 

Източнобеломорски район заема централните части на Южна България и обхваща 

водосборите на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. Той е с площ 35 230 км
2
, която 

представлява около 32% от територията на страната. 

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, География 

на България, 1997 г.), изготвена съгласно класифицирането на природно-

териториалните комплекси в България ландшафтната система включва 4 класа 

(равнинни, междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти) 

и техните 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти. 

В разглеждания Източнобеломорски район се срещат ландшафти от класовете 

равнинни, междупланински равнинно-низинни ландшафти, котловинни и планински 

ландшафти. Разпределението на ландшафните групи и ПУРН за Източнобеломорски 

РБУ обхваща цялата територия на района за басейново управление. В 

Източнобеломорски РБУ са определени 31 района със значителен потенциален риск от 
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наводнения (РЗПРН), в които се срещат следните ландшафтни групи. 

От клас Равнинни ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

 Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и гористи низини  

o Група ландшафти на ливадно-степните алувиални низини със средна 

степен на земеделско усвояване - тази група ландшафти не попада в 

район със значителен потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на ливадно-блатните алувиални низини със 

сравнително малка степен на земеделско усвояване - тази група 

ландшафти не попада в район със значителен потенциален риск от 

наводнения. 

От междупланинските равнинно-низинни ландшафти се срещат следните типове 

и групи ландшафти: 

 Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-

степни междупланински низини: 

o Група ландшафти на ливадно-степните междупланински низини 

върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско 

усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН BG3 APSFR 

TU_02 - р.Тунджа – Ямбол, BG3 APSFR TU_03 - р.Мочурица, BG 3 

APSFR MA_01 - р.Марица, BG3 APSFR MA_02 – р. Харманлийска 

река, BG3 APSFR MA_03 – р. Сазлийка, BG3 APSFR MA_04 - 

р.Марица –Димитровград, BG3 APSFR MA_05- р.Марица –Пловдив, 

BG3 APSFR MA_06 – р. Мечка, BG3 APSFR MA_07 - р.Марица – 

Пазарджик, BG3 APSFR MA_10 – р. Потока – Съединение, BG3 

APSFR MA_11 – р. Въча – Кричим, BG3 APSFR MA_15 – р. 

Тополница; 

o Група ландшафти на ливадно-степните междупланински низини с 

плиоценски песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на 

земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН BG 3 

APSFR MA_01 - р.Марица, BG3 APSFR MA_02 – р. Харманлийска 

река, BG3 APSFR MA_03 – р. Сазлийка, BG3 APSFR MA_04 - 

р.Марица –Димитровград, BG3 APSFR MA_05- р.Марица –Пловдив, 

BG3 APSFR MA_06 – р. Мечка, BG3 APSFR MA_10 – р.Потока - 

Съединение, BG3 APSFR MA_15 – р. Тополница; 

o Група ландшафти на лесо-ливадно-степните междупланински низини 

върху масивни и метаморфни скали със средна степен на земеделско 

усвояване - тази група ландшафти не попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на лесо-ливадно-степните междупланински низини 

върху вулкански скали със средна степен на земеделско усвояване - 

тази група ландшафти не попада в район със значителен потенциален 

риск от наводнения; 

o Група ландшафти на гористите междупланински низини върху 

неспоени кватернерни наслаги сравнително с малка степен на 

земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН BG 3 

APSFR MA_01 - р.Марица, BG3 APSFR MA_02 – р. Харманлийска 

река, BG3 APSFR MA_05- р.Марица –Пловдив, BG3 APSFR MA_07 - 

р.Марица – Пазарджик, BG3 APSFR MA_16 – р. Тополница; 
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o Група ландшафти на гористите междупланински низини с плиоценски 

песъчливо-глинести наслаги и със средна степен на земеделско 

усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН BG 3 APSFR 

MA_01 - р.Марица, BG3 APSFR MA_02 – р. Харманлийска река, BG3 

APSFR MA_04 - р.Марица –Димитровград, BG3 APSFR MA_05- 

р.Марица –Пловдив, BG3 APSFR MA_08 - р.Стряма, BG3 APSFR 

MA_15 – р. Тополница, BG3 APSFR MA_18 – р. Мътивир – Ихтиман; 

o Група ландшафти на гористите междупланински низини върху 

масивни и метаморфни скали със сравнително малка степен на 

земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН BG 3 

APSFR MA_01 - р.Марица. 

От котловинните ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

 Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-

степни котловинни дъна. От този тип се срещат няколко ландшафтни групи: 

o Група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските 

котловини върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на 

земеделско усвояване - тази група ландшафти не попада в район със 

значителен потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения от масивни и 

метаморфни скали сред равните дъна на междупланинските 

котловини със сравнително малка степен на земеделско усвояване - 

тази група ландшафти не попада в район със значителен потенциален 

риск от наводнения; 

 Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-

степни котловинни дъна: 

o Група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински 

котловини с неспоени кватернени наслаги и с висока степен на 

земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН 

BG3_APSFR_TU_04 - р.Тунджа (Копринка-Жребчево), BG3 APSFR 

TU_05 - р.Тунджа-Калофер, BG3 APSFR MA_16 – р. Тополница; 

o Група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински 

котловини с плиоценски песъчливо-глинести наслаги и с висока 

степен на земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в 

РЗПРН BG3 APSFR TU_05 - р.Тунджа-Калофер; 

o Група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред равните 

дъна на междупланински котловини от масивни и метаморфни скали 

със сравнително малка степен на земеделско усвояване - Тази 

ландшафтна група попада в РЗПРН BG3_APSFR_TU_04 - р.Тунджа 

(Копринка-Жребчево), BG3 APSFR MA_16 – р. Тополница; 

o Група ландшафти на ливадно-степните дъна на вътрешнопланински 

котловини с плиоценски песъчливо глинести наслаги и с висока 

степен на земеделско усвояване - тази група ландшафти не попада в 

район със значителен потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред дъната 

на вътрешнопланински котловини от масивни и метаморфни скали 

със сравнително малка степен на земеделско усвояване - тази група 

ландшафти не попада в район със значителен потенциален риск от 

наводнения. 
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От планинските ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

 Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори: 

o Група ландшафти на нископланинските субколхидски гори върху 

неспоени кватернерни наслаги - тази група ландшафти не попада в 

район със значителен потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на нископланииските ксерофитнохрастови гори 

върху андезити и риолити със сравнително малка степен на 

земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН BG3 

APSFR AR 01 - р.Крумовица – Крумовград, BG3 APSFR TU_01 - 

р.Тунджа – Елхово, BG3 APSFR TU_02 - р.Тунджа – Ямбол, BG3 

APSFR TU_03 - р.Мочурица, BG3 APSFR MA_14 – р. Стара река - 

Батак; 

o Група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 

върху мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със 

сравнително малка степен на земеделско усвояване - Тази ландшафтна 

група попада в РЗПРН BG3 APSFR AR 01 - р.Крумовица – 

Крумовград, BG3_APSFR_AR_02 – р.Върбица – Бенковски, BG3 

APSFR MA_04 - р.Марица –Димитровград, BG3 APSFR MA_08 - 

р.Стряма, BG3 APSFR MA_10 – р. .Потока – Съединение, BG3 APSFR 

MA_16 – р. Тополница, BG3 APSFR MA_18 – р. Мътивир – Ихтиман; 

o Група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 

върху метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско 

усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН 

BG3_APSFR_AR_03 - р.Джебелска – Джебел, BG3 APSFR AR 04 - 

р.Неделинска – Неделино, BG3_APSFR_AR_07 - р.Маданска, BG3 

APSFR MA_05- р.Марица –Пловдив, BG3 APSFR MA_06 – р. Мечка, 

BG3 APSFR MA_11 – р. Въча – Кричим, BG3 APSFR MA_12 – р. 

Девинска – Девин, ; 

o Група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори. 

върху мрамори и варовици - тази група ландшафти не попада в район 

със значителен потенциален риск от наводнения. 

 Тип ландшафти на умереновлажните планински гори: 

o Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху 

безкарбонатни седиментни скали - тази група ландшафти не попада в 

район със значителен потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху 

масивни и метаморфни скали - Тази ландшафтна група попада в 

РЗПРН BG3_APSFR_AR_05 - р.Върбица – Златоград, 

BG3_APSFR_AR_06 – р.Черна – Смолян, BG3_APSFR_AR_07 - 

р.Маданска, BG3_APSFR_AR_08 - р.Арда – Рудозем, 

BG3_APSFR_TU_04 - р.Тунджа (Копринка-Жребчево), BG3 APSFR 

TU_05 - р.Тунджа-Калофер, BG3 APSFR MA_09 - р.Чепеларска – 

Чепеларе, BG3 APSFR MA_13 – р. Стара река – Пещера, BG3 APSFR 

MA_16 – р. Тополница, BG3 APSFR MA_17 – р. Чепинска – 

Велинград, BG3 APSFR MA_18 – р. Мътивир – Ихтиман; 

o Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху 

варовикови скали - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН BG3 
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APSFR MA_05- р.Марица –Пловдив, BG3 APSFR MA_06 – р. Мечка, 

BG3 APSFR MA_11 – р. Въча - Кричим; 

o Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни 

гори върху масивни и метаморфни скали - Тази ландшафтна група 

попада в РЗПРН BG3_APSFR_AR_06 – р.Черна – Смолян, 

BG3_APSFR_AR_08 - р.Арда – Рудозем, BG3 APSFR MA_12 – р. 

Девинска – Девин, BG3 APSFR MA_13 – р. Стара река – Пещера, BG3 

APSFR MA_17 – р. Чепинска - Велинград; 

o Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни 

гори върху варовикови скали - Тази ландшафтна група попада в 

РЗПРН BG3_APSFR_AR_06 – р.Черна – Смолян; 

o Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху 

интрузивни скали - тази група ландшафти не попада в район със 

значителен потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху 

кристалинни шисти и гнайси - тази група ландшафти не попада в 

район със значителен потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху 

мрамори - тази група ландшафти не попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения; 

o Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху 

вулкански скали - тази група ландшафти не попада в район със 

значителен потенциален риск от наводнения; 

 Тип ландшафти на високопланинските ливади: 

o Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти 

върху интрузивни скали - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН 

BG3 APSFR MA_12 – р. Девинска - Девин; 

o Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти 

върху мрамори - тази група ландшафти не попада в район със 

значителен потенциален риск от наводнения. 

 Тип ландшафти на голите планински скали: 

o Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-

ерозионен релеф от вулкански скали - тази група ландшафти не 

попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. 

 Тип ландшафти на планинския открит (гол) карст: 

o Група ландшафти на субсредиземноморския планински открит карст в 

седиментни карбонатни скали - тази група ландшафти не попада в 

район със значителен потенциален риск от наводнения. 

5.5 Биологично разнообразие 

5.5.1 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. 
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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.  
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Съгласно картата на разпространението на включените в ЧКБ видове, преобладаващото 

им разпространение на територията на ИБРБУ по UTM 10 km грид е между 1 и 4 вида 

растения и гъби. 

Фигура 5.5.1.1. Разпространение на видовете растения и гъби от ЧКБ 

 

В по-голямата си част разпространението на консервационно значимите видове е в 

границите на защитени зони, като изключение в територия с по-голяма концентрация 

на такива видове има в района на РЗПРН APSFR_MA_05. 

В границите на РБУ се срещат и редица консервационно-значими природни 

местообитания: 

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion 

91F0 Крайречни смесени гори om Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс 

6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition 

62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 
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62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

1530*  Панонски солени степи и солени блата 

6510 Низинни сенокосни ливади 

91W0 Мизийски букови гори 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum 

92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba и др. 

Те са подробно разгледани в изготвения Доклад за оценка на степента на въздействие 

върху защитените зони, който е неразделна част от настоящия документ. 

5.5.2 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 
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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. 

Съгласно картата на разпространението на включените в ЧКБ видове, преобладаващото 

им разпространение на територията на ИБРБУ по UTM 10 km грид е между 1 и 5 вида 

животни. 

Фигура 5.5.2.1. Разпространение на видовете животни от ЧКБ 

 

 

Както и растителните видове, в по-голямата си част разпространението на 

консервационно значимите животински видове е в границите на защитени зони, като 

изключение в територия с по-голяма концентрация на такива видове има в района на 

РЗПРН APSFR_MA_05. 
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Сред консервационно-значимите животински видове (без птици) в ИБРБУ са следните: 

Бозайници 

(без прилепи) 

Прилепи Земноводни 

и влечуги 

Риби Безгръбначни Растения 

Canis lupus 

Lutra lutra 

Mesocricetus 

newtoni 

Myomimus 

roachi 

Spermophilus 

citellus 

Ursus arctos 

Vormela 

peregusna 

Barbastella 

barbastellus 

Miniopterus 

schreibesii 

Myotis 

bechsteinii 

Myotis blythii 

Myotis 

capaccinii 

Myotis 

emarginatus 

Myotis myotis 

Rhinolophus 

eurale 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Rhinolophus 

hipposideros 

 

Bombina 

bombina 

Bombina 

variegata 

Elaphe 

sauromates 

Emys 

orbicularis 

Mauremys 

caspica 

Testudo 

graeca 

Testudo 

hermanni 

Triturus 

karelinii 

Barbus 

plebejus 

Rhodeus 

sericeus 

amarus 

Aspius aspius 

Sabanejewia 

aurata 

Cottus gobio  

Barbus 

meridionalis 

Gobio kessleri 

Gobio 

uranoscopus 

Austropotamobius 

torrenti 

Callimorpha 

quadripunctaria 

Cerambyx cerdo 

Coenagrion 

ornatum 

Cordulegaster heros 

Dioszeghyana 

schmidtii 

Leucorrhinia 

pectoralis 

Lucanus cervus 

Lycaena dispar 

Morimus funereus 

Odontopodisma 

rubripes 

Ophiogomphus 

cecilia 

Osmoderma 

eremitе 

Paracaloptenus 

caloptenoides 

Polyommatus 

eroides 

Probaticus 

subrugosus 

Rosalia alpina 

Unio crassus 

Vertigo angustior 

V. moulinsiana 

Himantogloss

um caprinum 

Buxbaumia 

viridis 

Dicranum 

viride 

В обхвата на ИБРБУ (по данни от Атлас на гнездящите птици в България и Доклад до 

ЕК по чл. 12 от Директивата за птиците20) гнездят следните видове птици: 

Accipiter brevipes Accipiter gentilis gentilis Accipiter nisus nisus 

Acrocephalus palustris Actitis hypoleucos Aegithalos caudatus 

Alauda arvensis Alcedo atthis Alectoris chukar 

Anas platyrhynchos platyrhynchos Anthus campestris Apus apus 

Apus pallidus Ardea cinerea cinerea Asio otus 

                                                

20 Слой с националното разпространение на видове птици, докладвани към Европейската комисия за 

периода 2008-2012г., съгласно изискванията на чл.12 от Директива 2009/147/ЕО - грид 10х10км, ETRS 

89, LAEA 5210 (shp) публикуван на: http://natura2000.moew.government.bg/Home/CmsDocument/82 
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Athene noctua Bubo bubo Burhinus oedicnemus 

Buteo buteo Calandrella brachydactyla Caprimulgus europaeus 

Carduelis cannabina Carduelis carduelis Carduelis chloris 

Certhia brachydactyla  Charadrius dubius curonicus Ciconia ciconia ciconia 

Ciconia nigra Circaetus gallicus Clamator glandarius 

Coccothraustes coccothraustes Columba livia Columba livia var. domestica 

Columba palumbus palumbus Coracias garrulus Corvus corax 

Corvus corone cornix Corvus monedula Coturnix coturnix 

Cuculus canorus Delichon urbicum Dendrocopos major  

Dendrocopos medius Dendrocopos minor Dendrocopos syriacus 

Casmerodius albus albus Emberiza cirlus Emberiza hortulana 

Emberiza melanocephala Erithacus rubecula Falco subbuteo 

Falco tinnunculus Fringilla coelebs  Galerida cristata 

Gallinula chloropus chloropus Garrulus glandarius Hippolais olivetorum 

Hippolais pallida Hirundo daurica Hirundo rustica 

Jynx torquilla Lanius collurio Lanius minor 

Lanius nubicus Lanius senator Lullula arborea 

Luscinia megarhynchos Merops apiaster Miliaria calandra 

Monticola saxatilis Monticola solitarius Motacilla alba 

Motacilla cinerea Motacilla flava Muscicapa striata 

Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina Oenanthe oenanthe 

Oriolus oriolus Otus scops Parus caeruleus 

Parus lugubris Parus major Parus palustris 

Passer domesticus Passer hispaniolensis  Passer montanus 

Pernis apivorus Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus 

Phylloscopus bonelli Phylloscopus collybita Pica pica 

Picus viridis Hirundo rupestris Riparia riparia 

Saxicola torquatus Serinus serinus Sitta europaea 

Sitta neumayer Streptopelia decaocto Streptopelia turtur 

Sturnus vulgaris Sylvia atricapilla Sylvia borin 

Sylvia cantillans  Sylvia communis Sylvia curruca 

Sylvia hortensis Sylvia melanocephala Sylvia nisoria 

Troglodytes troglodytes  Turdus merula Turdus philomelos 

Turdus viscivorus Tyto alba Upupa epops 

 

5.5.3 Защитени територии 

В териториалния обхват на Източнобеломорски РБУ попадат изцяло или частично 

следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

 Национални паркове (НП) 
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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  

 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 

o Вълчи дол  

Освен горепосочените, на територията на Източнобеломорски район за басейново 

управление попадат 218 защитени местности (ЗМ) и 121 природни забележителности 

(ПЗ). 

Разположението на защитените територии спрямо границите на ИБРБУ е илюстрирано 

в следващата фигура.  
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Фигура 5.5.3.1. Защитени територии по ЗЗТ 

 

 

Част от определените РЗПРН попадат в обхвата на защитени територии, поради което е 

наложително предвижданите за тях мерки да се съобразяват с режимите на опазване в 

съответните защитени територии. 
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Таблица 5.5.3.1. РЗПРН, за които се предвиждат мерки в обхвата или в непосредствена близост до ЗТ  

РЗПРН Защитена 

територия 

Режим на дейности за ЗТ Предвиждани в РЗПРН мерки 

APSFR_

MA_02  

ЗМ 

Дефилето – 

Олу дере 

1. Забранява се всякакво строителство, с изключение на ремонт на съществуващи сгради 

и съоръжения; 

2. Забраняват се корекции на речното корито, промяна на хидрологичния режим и 

изграждане на хидроенергийни системи; 

3. Забранява се залесяване на пасищата; 

4. Забранява се залесяване с неместни видове и произходи; 

5. Забраняват се голи сечи и реконструкции; 

6. Забранява се търсене и проучване на подземни богатства и добив на инертни 

материали. 

Код на мярката:  

MA_02_52 – Нова дига (предвижда 

се досами границата на ЗМ, но без 

да навлиза в нея).  

APSFR_

MA_04 

ЗМ 

Нощувка на 

малък 

корморан - 

Димитровгр

ад 

1. Забранява се всякакво строителство, с изключение на: укрития за наблюдение на 

птици, поддържащи и експлоатационни дейности на съществуващите водовземни 

съоръжения; 

2. Забраняват се сечи, с изключение на сечи за отстраняване на неместни видове и 

произходи, предвидени по ЛУП за отдели 22 и 665, в периода април - октомври; 

3. Забранява се залесяване с неместни видове и произходи, с изключение на 

предвидените по ЛУП за отдели 22 и 665; 

4. Забранява се ловуване и стрелба; 

5. Забраняват се нови корекции на речното корито и други дейности, които могат да 

доведат до промяна на хидрологичния режим на река Марица; 

6. Забранява се изземване на инертни материали, с изключение на изземване, което се 

извършва по силата на издадените до момента на влизане на тази заповед в сила 

разрешителни от Басейнова дирекция за управление на водите - Източно-Беломорски 

район, Пловдив. 

Код на мярката: 

MA_04_28 – Поддръжка на дига (по 

периферията на ЗМ) 

MA_04_29 – Поддръжка на дига (по 

периферията на ЗМ) 

 

APSFR_

MA_05 

ЗМ 

Нощувка на 

малък 

корморан - 

Пловдив 

1. Забранява се изсичане и опожаряване на дървета; 

2. Забранява се добив на пясък и други инертни материали, с изключение на добив 

съгласно издадените до влизането на тази заповед в сила разрешителни от Басейнова 

дирекция за управление на водите - Източно-Беломорски район, Пловдив; 

3. Забранява се ловуване; 

4. Забранява се строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за 

осигуряване проводимостта на реката, инфраструктурни съоръжения с национално 

значение, както и ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура; 

Код на мярката:  

MA_05_12 – Нова дига (предвижда 

се през територията на ЗМ) 

MA_05_13 – Нова дига (предвижда 

се по периферията на ЗМ) 

MA_05_15 – Поддръжка на дига 

(северният край на дигата леко 
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РЗПРН Защитена 

територия 

Режим на дейности за ЗТ Предвиждани в РЗПРН мерки 

навлиза в ЗТ) 

MA_05_23 - Нaдграждане на 

подпорни стени (в непосредствена 

близост до ЗТ) 

ЗМ 

Находище 

на блатно 

кокиче 

1. Забранява се промяна в начина на трайно ползване на имотите; 

2. Забранява се разораване, с изключение на просеките (дивечови ниви); 

3. Забранява се изкореняване на екземпляри от блатно кокиче; 

4. Забранява се косене на ливадите преди 20 юни; 

5. Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни; 

6. Забранява се провеждане на дърводобивни дейности за периода 30.11. - 20.06., както и 

в случаите на преовлажнени почви; 

7. Забранява се изкореняване на дървесна и храстова растителност; 

8. Забранява се залесяване с неместни за района дървесни и храстовидни видове; 

9. Забранява се замърсяване с отпадъци; 

10. Забранява се палене на огън; 

11. Забранява се строителство; 

Код на мярката: 

MA_04_02 - Контролирано 

временно наводняване (предвижда 

се за част от територията на ЗМ) 

APSFR_

TU_03 

ЗМ Блатото 1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на ползуване на терените, 

което води до унищожаване находищата на блатното кокиче 

2. Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на 

блатното кокиче - не по-рано от 30 май 

Код на мярката: 

TU_03_04 - управляеми полдери и 

малки буферни басейни (обхваща 

цялата територия на ЗМ) 

APSFR_

TU_04 

ЗМ 

Мъглижката 

клисура 

1. Забранява се строителство освен предвиденото в устройствените проекти 

2. Забранява се сечи, освен отгледни и санитарни, или съгласно устройствените проекти 

3. Забранява се разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се 

повреждат или изменят както естествения облик на местността или водния и режим 

4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства 

5. Забранява се ловуване 

6. Забранява се повреждане или унищожаване на скалните и пещерни образувания, 

археологичните и исторически обекти 

7. Разрешават се мероприятия за подхранване на дивеча 

8. Разрешава се зарибяване на реките и спортен риболов 

9. Разрешава се ползване на сенокосните площи за добив на сено 

Код на мярката: 

TU_04_15 - Залесяване по бреговете 

на р. Мъглижка и притоците и, 

както и на подходящи области от 

водосбора с подходящи дървесни 

видове (обхваща част от 

територията на ЗМ) 
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РЗПРН Защитена 

територия 

Режим на дейности за ЗТ Предвиждани в РЗПРН мерки 

10. Разрешава се залесяване с характерни за районите дървесни видове 

11. Разрешава се паша на домашни животни (без кози) регулирана в зависимост от 

състоянието на насажденията и тревната покривка 

ПЗ Малкият 

скок 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време 

3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се 

развалят гнездата и леговищата на същите 

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и 

изменя естествения облик на местността и включително водните течения 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите 

6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи 

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества 

Код на мярката: 

TU_04_15 - Залесяване по бреговете 

на р. Мъглижка и притоците и, 

както и на подходящи области от 

водосбора с подходящи дървесни 

видове (обхваща част от 

територията на ПЗ) 

 

 

Видно е, че предвижданите в ПУРН мерки не са в несъответствие с режимите на опазване на съответните ЗТ и следователно са допустими спрямо 

режимите на защитените територии. 
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5.5.4 Защитени зони 

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 5.5.4.1. Защитени зони по ЗБР 

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 

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 
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Код на ЗЗ Наименование на ЗЗ Тип ЗЗ 

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 

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 
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Код на ЗЗ Наименование на ЗЗ Тип ЗЗ 

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.  

Фигура 5.5.4.2. Защитени зони по ЗБР 

 

 

По-детайлна информация за защитените зони, чийто предмет и цели се очаква да бъдат 

засегнати от ПУРН в ИБРБУ, е представена в изготвения Доклад за оценка на степента 

на въздействие (ДОСВ), който е неделима част от настоящата ЕО. 

 

5.6 Културно-историческо наследство 

На територията на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район са регистрирани 858 

културно - исторически обекта. В следващата таблица е представен списък на 

регистрираното културно-историческото наследство: 
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Таблица 5.6.1 Обекти на културно - историческото наследство на територията 

на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район 

№ Име 

 

Населено място 

 

№ Име Населено място 

1.  джамия с. Едрино 2.  скулптура Thirst гр. Пазарджик 

3.  паметник гр. Крумовград 4.  скулптура Wild Boar гр. Пазарджик 

5.  паметник на Капитан Петко 

Войвода 

гр. Крумовград 6.  скулптура Fire Dancer гр. Пазарджик 

7.  скулптура гр. Крумовград 8.  скулптура Country Woman гр. Пазарджик 

9.  православен храм Св. Иван 

Рилски 

гр. Крумовград 10.  скулптура Paisius гр. Пазарджик 

11.  Музей гр. Крумовград 12.  Часовникова кула архитектурна 

забележителност Часовникова кула 

гр. Пазарджик 

13.  джамия Сейтляр Джамиси гр. Крумовград 14.  скулптура Orpheus гр. Пазарджик 

15.  паметник на руския воин гр. Крумовград 16.  Мемориал Васил Левски гр. Пазарджик 

17.  джамия с. Бенковски 18.  Театър К. Величков гр. Пазарджик 

19.  православен храм Свети Дух с. Бенковски 20.  Православен храм гр. Пазарджик 

21.  паметник на Г. Бенковски с. Бенковски 22.  Мемориал Колоната гр. Пазарджик 

23.  Защитен обект Лъвът с. Бенковски 24.  Православен храм гр. Пазарджик 

25.  джамия с. Бенковски 26.  Православен храм гр. Пазарджик 

27.  археологически обект скална 

гробница Мъженци 

с. Бенковски 28.  Джамия гр. Пазарджик 

29.  археологически обект скално 
светилище Мъженци 

с. Бенковски 30.  Православен храм Св. Димитър с. Звъничево 

31.  джамия с. Мъглене 32.  Мемориал Старата часовникова кула гр. Пазарджик 

33.  джамия гр. Джебел 34.  Къща музей архитектурен паметник 

Хаджиатанасовата къща 

гр. Пазарджик 

35.  фонтан - монумент гр. Джебел 36.  Православен храм Св.Архангел 

Михаил 

гр. Пазарджик 

37.  паметник гр. Джебел 38.  Православен храм Св. Никола гр. Белово 

39.  църква гр. Джебел 40.  Светилище св. Илия гр. Белово 

41.  джамия с. Тютюнче 42.  Куклен театър К. Величков гр. Пазарджик 

43.  джамия гр. Неделино 44.  Православен храм Св. Константин и 

Елена 

гр. Пазарджик 

45.  православен храм Света 

Неделя 

гр. Неделино 46.  Православен храм гр. Пазарджик 

47.  Джамия гр. Неделино 48.  Къща музей архитектурен паметник 

Тотуховата къща 

гр. Белово 

49.  кино гр. Златоград 50.  Къща музей архитектурен паметник 

Пожаровата къща 

гр. Пазарджик 

51.  джамия гр. Златоград 52.  Барелеф гр. Белово 

53.  висяща футуристична 

скулптура 

гр. Златоград 54.  Къща музей архитектурен паметник 

Пенчовата къща 

гр. Белово 

55.  паметник на Дельо Войвода гр. Златоград 56.  Църква "Св. Георги" гр. Белово 

57.  джамия гр. Златоград 58.  Историческо място Портата гр. Белово 

59.  църква Успение 

Богородично 

гр. Златоград 60.  Православен храм Св. Георги с. Ковачево 

61.  Музей - килийно училище гр. Златоград 62.  Паметник монумент гр. Септември 

63.  православен храм Св. вмчк 
Георги Победоносец 

гр. Златоград 64.  Православен храм Свето Възнесение гр. Белово 

65.  Музей на просветно дело в 

Средни Родопи 

гр. Златоград 66.  Православен храм Св. Цар Борис - 

Михаил 

гр. Септември 

67.  Етнографски ареален 
комплекс Златоград 

гр. Златоград 68.  Къща музей на писателя Крум Велков гр. Белово 

69.  Етнографски музей гр. Златоград 70.  Музей исторически музей гр. Белово 

71.  Музей на пощи, телеграф и 

съобщения 

гр. Златоград 72.  Паметник на Александър Иванов - 

Чапай 

гр. Белово 

73.  параклис Св. Иван гр. Смолян 74.  Православен храм Св. Троица гр. Белово 

75.  архитектурен резерват Долно 

Райково 

гр. Смолян 76.  Религиозен храм гр. Септември 

77.  къща-музей Ласло Наги гр. Смолян 78.  Православен храм св. покров 
Богородичен 

с. Мененкьово 

79.  паметник-костница гр. Смолян 80.  Православен храм Св. Георги с. Момина клисура 

81.  Детско-юношески ансамбъл 

Орфей 

гр. Смолян 82.  Средновековна крепост Градище с. Момина клисура 

83.  православен храм Св. 
мъченица Неделя 

гр. Смолян 84.  Крепост Емпорион Пистирос с. Ветрен 

85.  музей гр. Смолян 86.  Православен храм св. Успение 

Богородично 

с. Бошуля 

87.  паметник бюст на Христо 

Ботев 

гр. Смолян 88.  Православен храм Възнесение 

Господне 

с. Габровица 

89.  джамия гр. Смолян 90.  Паметник с. Габровица 

91.  православен храм Св. 

Никола 

гр. Смолян 92.  Параклис с. Габровица 

93.  къща-паметник на културата гр. Смолян 94.  Църква "Св. Йоан Предтеча" с. Карабунар 
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№ Име 

 

Населено място 

 

№ Име Населено място 

95.  крепост Останки от крепост с. Подвис 96.  Средновековна крепост Градище - с. 

Габровица 

с. Габровица 

97.  къща-музей Пангаловата 

къща 

гр. Смолян 98.  Православен храм Св. великомъченик 

Георги 

с. Долна Василица 

99.  Параклис Св. Мина гр. Смолян 100.  Крепост Градище с. Долна Василица 

101.  къща-музей Алибеев 

/Алибиев/ конак 

гр. Смолян 102.  Паметник с. Ръжево Конаре 

103.  музей гр. Смолян 104.  Православен храм Св. Успение 
Богородично 

с. Ръжево Конаре 

105.  православен храм Успение 

Богородично 

гр. Смолян 106.  Паметник с. Ръжево Конаре 

107.  църква Църковен комплекс 
Успение Богородично 

гр. Смолян 108.  Религиозен храм с. Калояново 

109.  православен храм Св. Дух гр. Смолян 110.  Православен храм Св. Троица с. Калояново 

111.  Родопски драматичен театър 

Николай Хайтов 

гр. Смолян 112.  Католическа църква Св. Андрей с. Калояново 

113.  Младежки дом гр. Смолян 114.  Православен храм св. Георги с. Ръжево 

115.  Православен храм Св. 

Висарион Смоленски 

гр. Смолян 116.  Православен храм св. Георги с. Черноземен 

117.  Планетариум гр. Смолян 118.  Параклис гр. Чепеларе 

119.  Изложбена зала Петър 
Стайков 

гр. Смолян 120.  Православен храм Успение 
Богородично 

гр. Чепеларе 

121.  кино гр. Смолян 122.  Паметник войнишки гр. Чепеларе 

123.  православен храм Св. Георги 

Победоносец 

гр. Смолян 124.  Паметник на Васил Делчев гр. Чепеларе 

125.  Статуя на Орфей гр. Смолян 126.  Музей стара градса баня и пералня гр. Чепеларе 

127.  Военен клуб гр. Смолян 128.  Джамия гр. Чепеларе 

129.  Православен храм 

Възнесение Господне 

гр. Смолян 130.  Параклис Св. Дух гр. Чепеларе 

131.  къща-музей Родната къща на 
Кирил Маджаров 

гр. Смолян 132.  Православен храм Св. Петка с. Костиево 

133.  джамия гр. Смолян 134.  Православен храм Свети Николай с. Радиново 

135.  православен храм Св. Дух гр. Смолян 136.  Паметник с. Радиново 

137.  месджит Мюсюлмански 
молитвен дом 

гр. Мадан 138.  Паметник гр. Съединение 

139.  паметник гр. Мадан 140.  Селищна могила археологически обект 

Хисарлъка 

с. Найден Герово 

141.  джамия гр. Мадан 142.  Руини Асеновия камък гр. Кричим 

143.  православен храм Свети 
Георги Победоносец 

гр. Мадан 144.  Историческа местност, м. Сухото дере гр. Кричим 

145.  Кристална зала "Родопски 

кристал" в сградата на 
ГОРУБСО - Мадан 

гр. Мадан 146.  Скален старобългарски надпис до 

Иванково кале 

гр. Кричим 

147.  паметник социалистически гр. Мадан 148.  православен храм Св. Козма и Дамян гр. Кричим 

149.  Музей на минното дело и 

рудодобива ГОРУБСО 
Музей 

гр. Мадан 150.  Камбанария гр. Кричим 

151.  паметник Иван Вазов гр. Мадан 152.  паметник паметна плоча гр. Кричим 

153.  джамия гр. Мадан 154.  Мемориал на Антонивановци гр. Кричим 

155.  джамия гр. Мадан 156.  Паметник гр. Девин 

157.  джамия гр. Рудозем 158.  Читалище музейна сбирка към Народно 
читалище Родопска просвета - 1923 

гр. Девин 

159.  православен храм гр. Рудозем 160.  православен храм Св. Иван Рилски гр. Девин 

161.  православен храм Св. Георги с. Капитан 

Андреево 

162.  православен храм Свети Георги гр. Девин 

163.  паметник с. Капитан 

Андреево 

164.  Параклис Св. Георги Победоносец гр. Девин 

165.  паметник на загинали 

граничари 

с. Генералово 166.  Крепост Калето, ляв бряг Дамлъдере гр. Девин 

167.  православен храм с. Генералово 168.  Паметник камък с рисунка на дива коза 

на пътя за пещера Снежанка 

гр. Пещера 

169.  църква гр. Свиленград 170.  Параклис св. Марина гр. Пещера 

171.  Исторически музей гр. Свиленград 172.  Часовникова кула гр. Пещера 

173.  православен храм 
Животоприемний източник 

гр. Свиленград 174.  Джамия гр. Пещера 

175.  кино Тракия гр. Свиленград 176.  Православен храм Света Богородица гр. Пещера 

177.  паметник на героите 

загинали за свободата 

гр. Свиленград 178.  Музей Исторически музей гр. Пещера 

179.  мост Сводест мост на 

Мустафа паша 

гр. Свиленград 180.  Паметник гр. Пещера 

181.  православен храм Света 

Троица 

гр. Свиленград 182.  Скулптура гр. Пещера 

183.  паметник на авиаторите гр. Свиленград 184.  Паметник гр. Пещера 

185.  православен храм Св. Иван гр. Свиленград 186.  Джамия гр. Пещера 
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Рилски 

187.  селище Антично и 

средновековно селище, м. 

Хисаря 

гр. Свиленград 188.  Мемориал Паметник костница гр. Пещера 

189.  православен храм Св. Иван 

Рилски 

с. Доситеево 190.  Паметна плоча гр. Пещера 

191.  Руини Керван Сарай гр. Харманли 192.  Руини Асеновия камък гр. Кричим 

193.  Исторически музей гр. Харманли 194.  Историческа местност, м. Сухото дере гр. Кричим 

195.  Тракийски могили Ванчови 
чуки 

гр. Симеоновград 196.  Православен храм Храм "Свети 
Димитър" 

гр. Пещера 

197.  некропол Средновековен 

некропол, м. Белана 

гр. Симеоновград 198.  Скален старобългарски надпис до 

Иванково кале 

гр. Кричим 

199.  крепост Констанция гр. Симеоновград 200.  Параклис св. Дванадесет апостола гр. Пещера 

201.  късноантична крепост при с. 

Свирково 

с. Свирково 202.  Православен храм Св. Козма и Дамян гр. Кричим 

203.  Паметник с. Колец 204.  Камбанария гр. Кричим 

205.  Джамия с. Колец 206.  Паметник паметна плоча гр. Кричим 

207.  Църква с. Тракиец 208.  Мемориал на Антонивановци гр. Кричим 

209.  Паметник с. Тракиец 210.  Паметник войнишки с. Бяга 

211.  Паметник с. Сираково 212.  Паметник с. Бяга 

213.  Православен храм 

православен храм Св. 
Димитър 

с. Сираково 214.  Православен храм Св. Теодор Тирон с. Бяга 

215.  Камбанария с. Динево 216.  Православен храм Св. Димитър с. Исперихово 

217.  Църква св. Георги с. Динево 218.  Православен храм св. Атанасий с. Куртово Конаре 

219.  Параклис с аязмо Св.Илия с. Въгларово 220.  Паметник с. Ново село 

221.  Паметник с. Стамболийски 222.  Православен храм св. Георги 
Победоносец 

с. Ново село 

223.  Православен храм Св. 

Неделя 

с. Стамболийски 224.  Музей атракцион Музей на света с. Ново село 

225.  Параклис с. Брягово 226.  Параклис св. Лидия с. Ново село 

227.  Православен храм Св. Петка с. Въгларово 228.  Православен храм Св. Георги с. Триводици 

229.  Крепост късноантична и 

средновековна крепост 

Хисаря 

с. Любеново 230.  Паметник с. Хаджиево 

231.  Православен храм Свето 

възнесение Христово 

с. Брягово 232.  Православен храм св. Пророк Илия с. Говедаре 

233.  Параклис с. Родопи 234.  Музей Исторически музей гр. Батак 

235.  Православен храм Св. 
Пророк Илия 

с. Подкрепа 236.  Къща на Ангел Атанасов Цурев гр. Батак 

237.  Православен храм св. Георги с. Стойково 238.  Мемориал Войнишки паметник гр. Батак 

239.  Православен храм Св. Иван 

Рилски 

гр. Харманли 240.  Православен храм Св. Успение 

Богородично 

гр. Батак 

241.  Руини Керван Сарай гр. Харманли 242.  Историческа църква-костница "Св. 
Неделя" 

гр. Батак 

243.  Исторически музей гр. Харманли 244.  Музей Етнографски музей гр. Батак 

245.  Мемориал Братската могила гр. Хасково 246.  Православен храм Св. Архангел 

Михаил 

с. Главиница 

247.  Паметник монумент 

Камбанария 

гр. Хасково 248.  Православен храм Свети Свети Кирил 

и Методи 

с. Мокрище 

249.  Паметник монумент 
Монумент "Св. Богородица" 

гр. Хасково 250.  Паметник на 27-ми пехотен Чепински 
полк 

гр. Пазарджик 

251.  Православен храм гр. Хасково 252.  Мемориал гр. Пазарджик 

253.  Евангелистка църква 

Евангелска Съборна Църква 

гр. Хасково 254.  Скулптура Welcome in Pazardzhik гр. Пазарджик 

255.  Религиозен храм гр. Хасково 256.  Мемориал гр. Пазарджик 

257.  Джамия гр. Хасково 258.  Паметник гр. Пазарджик 

259.  Мемориал гр. Хасково 260.  Мемориал гр. Пазарджик 

261.  Джамия Ески джамия гр. Хасково 262.  Къща-музей "Станислав Доспевски" гр. Пазарджик 

263.  Часовникова кула Старата 

часовникова кула 

гр. Хасково 264.  Църква "Св. Богородица" гр. Пазарджик 

265.  Художествена галерия 

Форум 

гр. Хасково 266.  Къща музей на Николай Христович гр. Пазарджик 

267.  Паметник монумент 

Паметник " Капитан Петко 
войвода" 

гр. Хасково 268.  Православен храм Преображение 

Господно 

гр. Пазарджик 

269.  Театър Драматичен театър 

Иван Димов 

гр. Хасково 270.  Концертна зала Маестро Георги 

Атанасов 

гр. Пазарджик 

271.  Музей Регионален 

исторически музей 

гр. Хасково 272.  Скулптура Св. Св. Кирил и Методий гр. Пазарджик 

273.  Художествена галерия 

Хасково 

гр. Хасково 274.  Къща музей архитектурен паметник 

Вельовата къща 

гр. Пазарджик 

275.  Къща музей Къща на 
Чорбаджи Паскал 

гр. Хасково 276.  Паметник с. Мокрище 
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277.  Паметник монумент 1000 

години Хасково 

гр. Хасково 278.  Православен храм Света Петка гр. Пазарджик 

279.  Художествена галерия 

Атанас Шаренков 

гр. Хасково 280.  Къща-музей Константин Величков гр. Пазарджик 

281.  Мемориал Паметник на 

незнайния воин 

гр. Хасково 282.  Скулптура Lion гр. Пазарджик 

283.  Музей Кирковото училище гр. Хасково 284.  Скулптура Ivailo гр. Пазарджик 

285.  Църква "Св. Арх. Михаил и 
Гавриил" 

гр. Хасково 286.  Скулптура гр. Пазарджик 

287.  Мемориал Паметник на 

хасковските в 

гр. Хасково 288.  Скулптура Motherhood гр. Пазарджик 

289.  Камбанария гр. Хасково 290.  Скулптура Woman гр. Пазарджик 

291.  Църква "Успение 
Богородично" 

гр. Хасково 292.  Скулптура Spartacus гр. Пазарджик 

293.  Музей Къщата на чорбаджи 

Димитр 

гр. Хасково 294.  Скулптура Motherhood гр. Пазарджик 

295.  Музей Къща на Бояджи Оглу гр. Хасково 296.  Скулптура гр. Пазарджик 

297.  Амфитеатър Спартак гр. Хасково 298.  Скулптура Gladiator гр. Пазарджик 

299.  Мемориал Паметник на 

легендарния 

гр. Хасково 300.  Скулптура 1923 - th гр. Пазарджик 

301.  Мемориал Паметник на 
Тримата ремсисти 

гр. Хасково 302.  Скулптура Expectation гр. Пазарджик 

303.  Паметна плоча за основите 

на покрит пазар 

с. Узунджово 304.  Регионален исторически музей гр. Пазарджик 

305.  Паметник паметна плоча за 
преустройството на дджамия 

в църква 

с. Узунджово 306.  Скулптура The Lukatnik Battle гр. Пазарджик 

307.  Православен храм Успение 
Богородично 

с. Узунджово 308.  Скулптура Respite гр. Пазарджик 

309.  Паметник с. Узунджово 310.  Скулптура Thirst гр. Пазарджик 

311.  Паметник самолет Миг 

12бис 

с. Узунджово 312.  Скулптура Wild Boar гр. Пазарджик 

313.  Историческо място Място на 
Узунджовския панаир от 16-

19 в. 

с. Узунджово 314.  Скулптура Fire Dancer гр. Пазарджик 

315.  Тракийска гробница със 
стенописи, рошава могила 

с. Александрово 316.  Скулптура Country Woman гр. Пазарджик 

317.  Средновековен некропол, м. 

Белана 

гр. Симеоновград 318.  Скулптура Paisius гр. Пазарджик 

319.  Кино "Констанция" гр. Симеоновград 320.  Часовникова кула архитектурна 
забележителност Часовникова кула 

гр. Пазарджик 

321.  Крепост Констанция гр. Симеоновград 322.  Скулптура Orpheus гр. Пазарджик 

323.  Паметник бюст гр. Симеоновград 324.  Мемориал Васил Левски гр. Пазарджик 

325.  късноантична крепост при с. 

Свирково 

с. Свирково 326.  Театър К. Величков гр. Пазарджик 

327.  Руини останки от римски 

мост 

с. Калугерово 328.  Православен храм гр. Пазарджик 

329.  Римска пътна станция 

"Арзус" 

с. Калугерово 330.  Мемориал Колоната гр. Пазарджик 

331.  Православен храм "Св. 

пророк Илия" 

с. Калугерово 332.  Православен храм Св. Георги гр. Пазарджик 

333.  Паметник с. Навъсен 334.  Православен храм гр. Пазарджик 

335.  Православен храм Св. Петка с. Навъсен 336.  Джамия гр. Пазарджик 

337.  Православен храм с. Мусачево 338.  Мемориал Старата часовникова кула гр. Пазарджик 

339.  Паметник с. Мъдрец 340.  Къща музей архитектурен паметник 

Хаджиатанасовата къща 

гр. Пазарджик 

341.  Църква с. Обручище 342.  Православен храм Св.Архангел 
Михаил 

гр. Пазарджик 

343.  Паметник гр. Гълъбово 344.  Куклен тетър К. Величков гр. Пазарджик 

345.  Паметник гр. Гълъбово 346.  Православен храм Св. Константин и 

Елена 

гр. Пазарджик 

347.  Паметник гр. Гълъбово 348.  Православен храм гр. Пазарджик 

349.  Паметник монумент Ключа гр. Гълъбово 350.  Къща музей архитектурен паметник 

Пожаровата къща 

гр. Пазарджик 

351.  Скулптурна композиция гр. Гълъбово 352.  Православен храм Св. св. Кирил и 

Методий 

с. Добровница 

353.  Православен храм Св. Иван 

Рилски 

гр. Гълъбово 354.  Православен храм Св. великомъченик 

Георги 

с. Ивайло 

355.  Паметник гр. Гълъбово 356.  Паметник с. Юнаците 

357.  Паметник с. Обручище 358.  Православен храм Възнесение 
Господне 

с. Юнаците 

359.  Паметник с. Любеново 360.  Църква "Св. Йоан Предтеча" с. Карабунар 

361.  Православен храм "Света 

Троица" 

с. Трояново 362.  Православен храм Рождество 

Богородично 

с. Гелеменово 
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363.  Православен храм Св. Петка с. Любеново 364.  Църква с. Памидово 

365.  Паметна плоча гр. Раднево 366.  Православен храм Св. Троица с. Динката 

367.  Паметник гр. Раднево 368.  Паметник с. Щърково 

369.  Параклис гр. Раднево 370.  Православен храм Св. Георги с. Щърково 

371.  Паметник гр. Раднево 372.  Протестантска църква с. Априлци 

373.  Музей Археологически 
музей Мари 

гр. Раднево 374.  Православен храм св. Димитър с. Априлци 

375.  Скулптура гр. Раднево 376.  Православен храм Рождество на 

пресвета Богородица 

с. Калугерово 

377.  Музей къща - музей Гео 
Милев 

гр. Раднево 378.  Манастир Калугеровски манастир Св. 
Никола 

с. Калугерово 

379.  Театър гр. Раднево 380.  Манастир Св. Никола с. Калугерово 

381.  Скулптура гр. Раднево 382.  Тракийско селище укрепено тракийско 

селище 

с. Калугерово 

383.  Паметник гр. Раднево 384.  Паметник с. Лесичово 

385.  Православен храм Св. Иван 

Рилски 

гр. Раднево 386.  Паметник с. Лесичово 

387.  Мемориал гр. Раднево 388.  Паметник с. Лесичово 

389.  Музей на открито гр. Раднево 390.  Православен храм Св. Димитър с. Лесичово 

391.  Паметник гр. Раднево 392.  Паметник Кочо Честименски с. Лесичово 

393.  Тракийски могили Ванчови 

чуки 

гр. Симеоновград 394.  Паметник с. Поибрене 

395.  Паметник с. Нова Надежда 396.  Паметник с. Поибрене 

397.  Информационен център 

защитена местност "Злато 

Поле" 

с. Райново 398.  Православен храм с. Поибрене 

399.  Православен храм Св. 
Троица 

с. Нова Надежда 400.  Паметник свещ. Недельо Иванов с. Поибрене 

401.  Средновековен некропол м. 

Белана 

гр.Симеоновград 402.  Православен храм Св. Георги с. Петрич 

403.  Параклис Св. Атанас с. Черногорово 404.  Паметник с. Петрич 

405.  Кино "Констанция" г. Симеоновград 406.  Паметник на жертвите на Априлското 

въстание Камбаната 

с. Петрич 

407.  Крепост Констанция г. Симеоновград 408.  Религиозен храм с. Челопеч 

409.  Паметник бюст г. Симеоновград 410.  Православен храм Св. великомъченик 

Евстати 

с. Карлиево 

411.  късноантична крепост при с. 

Свирково 

с. Свирково 412.  Религиозен храм Параклис Св. Св. 

Константин 

с. Мирково 

413.  Паметник на загиналите през 
войните 

с. Златополе 414.  Православен храм Св. св. Кирил и 
Методий 

с. Душанци 

415.  Православен храм Св. 

Георги 

с. Брод 416.  Православен храм Свето Успение 

Богородично 

гр. Пирдоп 

417.  Театър общински театър 
Апостол Карамитев 

гр. Димитровград 418.  Евангелистка църква гр. Пирдоп 

419.  Музей Дом-музей Пеньо 

Пенев 

гр. Димитровград 420.  Параклис Рождество Богородично с. Челопеч 

421.  Паметник гр. Димитровград 422.  Параклис гр. Златица 

423.  Галерия градска 

художествена галерия Петко 

Чурчулиев 

гр. Димитровград 424.  Музей Никола Пушкаров гр. Пирдоп 

425.  Музей исторически музей гр. Димитровград 426.  Православен храм Възкресение 
Христово 

с. Челопеч 

427.  Православен храм Св. 

Димитър 

гр. Димитровград 428.  Кула-часовник гр. Златица 

429.  Кино гр. Димитровград 430.  Православен храм Св. великомъченица 
Екатерина 

с. Църквище 

431.  Параклис Св. Мина гр. Димитровград 432.  Религиозен храм Възнесение Господне гр. Златица 

433.  Православен храм Св. 

Георги 

гр. Димитровград 434.  Манастир Златишки манастир 

Възнесение Господне 

гр. Златица 

435.  Паметник гр. Димитровград 436.  Религиозен храм гр. Златица 

437.  Православен храм гр. Димитровград 438.  Религиозен храм Св. Богородица гр. Велинград 

439.  Манастир Св. Врач с. Ябълково 440.  Религиозен храм Св.Георги гр. Велинград 

441.  Православен храм Св. 

Троица 

с. Скобелево 442.  Религиозен храм Св.Никола гр. Велинград 

443.  Тракийска крепост Калето с. Добри дол 444.  Православен храм Св. Троица гр. Велинград 

445.  Православен храм Св. 

Георги 

с. Добри дол 446.  Паметник гр. Ихтиман 

447.  Параклис Св. Петка гр. Първомай 448.  Художествена галерия гр. Ихтиман 

449.  Православен храм Св. 

Георги 

гр. Първомай 450.  Православен храм Успение 

Богородично 

гр. Ихтиман 

451.  Църква св. Архангел Михаил гр. Първомай 452.  Църква св. св. Кирил и Методий с. Веринско 

453.  Православен храм Св. 
Никола 

с. Катуница 454.  военен клуб гр. Елхово 

455.  Параклис гр. Първомай 456.  кино Култура гр. Елхово 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 100 
 

№ Име 

 

Населено място 

 

№ Име Населено място 

457.  Паметник с. Катуница 458.  етнографски музей гр. Елхово 

459.  Православен храм Св. 

Богородица 

с. Ягодово 460.  православен храм Св.Димитрий 

Солунски 

гр. Елхово 

461.  Параклис с. Ягодово 462.  паметник с. Кукорево 

463.  Православен храм Св. 
Атанасий 

гр. Пловдив 464.  адвентиска църква гр. Ямбол 

465.  Паметник Н. Вапцаров гр. Пловдив 466.  църква гр. Ямбол 

467.  Паметник гр. Пловдив 468.  Художествена галерия Жорж Папазов гр. Ямбол 

469.  Православен храм Св. Дух с. Поповица 470.  Исторически музей гр. Ямбол 

471.  Православен храм Св. 
Троица 

гр. Пловдив 472.  Средновековна крепост гр. Ямбол 

473.  Паметник на загиналите 

войни в руско-турската 
война 

Крушево 474.  Драматичен театър гр. Ямбол 

475.  Православен храм Света 

Петка 

с. Крушево 476.  градски хали Безистен, градски хали гр. Ямбол 

477.  Паметник монумент на 
загиналите в Балканските 

войни селяни Папазли 

с. Поповица 478.  джамия гр. Ямбол 

479.  Евангелистка църква с. Поповица 480.  кино Ямболфилм гр. Ямбол 

481.  Православен храм Св. 
Климент Охридски 

гр. Пловдив 482.  куклен театър гр. Ямбол 

483.  Православен храм Св. Дух гр. Пловдив 484.  Военен клуб гр. Ямбол 

485.  Паметник монумент Филип 

II 

гр. Пловдив 486.  католически храм Пресвето сърце 

Исусово 

гр. Ямбол 

487.  Пловдивска държавна 

филхармония 

гр. Пловдив 488.  адвентиска църква гр. Ямбол 

489.  Археологически комплекс 

Арх. к-с - жил.квартал и 
ул.кръстовище 

гр. Пловдив 490.  Музей на бойната слава гр. Ямбол 

491.  Археологически обект гр. Пловдив 492.  аероклуб Георги Иванов гр. Ямбол 

493.  Религиозен храм гр. Пловдив 494.  паметник с. Веселиново 

495.  Православен храм Св. Св. 
Петър и Павел 

гр. Пловдив 496.  паметник с. Веселиново 

497.  Мемориал гр. Пловдив 498.  православен храм Св. Петка с. Веселиново 

499.  Керамичен комплекс 

Ранновизантийски 
керамичен к-с 

гр. Пловдив 500.  паметник с. Веселиново 

501.  Изложбена зала гр. Пловдив 502.  православен храм Св. Пророк Илия с. Дражево 

503.  Мемориален комплекс 

Братска могила 

гр. Пловдив 504.  археологически обект с. Кабиле 

505.  Паметник монумент гр. Пловдив 506.  баня с. Воденичане 

507.  Мемориал Паметник на арх. 

Йосиф 

гр. Пловдив 508.  православен храм Св. Атанасий с. Воденичане 

509.  Църква Света Петка гр. Пловдив 510.  паметник с. Воденичане 

511.  Православен храм Св. 
Лудвиг 

гр. Пловдив 512.  църква с. Чарда 

513.  Паметник с. Ягодово 514.  археологична база с. Кабиле 

515.  Римски терми гр. Пловдив 516.  археологически музей Кабиле с. Кабиле 

517.  Археологически комплекс 
Арх. комплекс - перистилна 

сграда и ул. Кръстовище 

гр. Пловдив 518.  Римска баня с. Кабиле 

519.  Драматичен театър Пловдив гр. Пловдив 520.  Античен град Кабиле с. Кабиле 

521.  Драматичен театър гр. Пловдив 522.  археологична зона с. Желю войвода 

523.  Драматичен театър гр. Пловдив 524.  археологична зона с. Желю войвода 

525.  Летен театър гр. Пловдив 526.  православен храм Св. Богородица с. Маленово 

527.  Център по изкуства Градска 

художествена гале 

гр. Пловдив 528.  православен храм Св. Троица с. Крушаре 

529.  Православен храм Света 
Марина 

гр. Пловдив 530.  църква с. Завой 

531.  Базилика Малка базилика гр. Пловдив 532.  църква с. Деветак 

533.  Църковна кула гр. Пловдив 534.  военен паметник с. Деветак 

535.  Православен храм Св. Петка 

Стара 

гр. Пловдив 536.  археологична зона с. Желю войвода 

537.  Средновековна часовникова 

Кула Сахат тепе - Пловдив 

гр. Пловдив 538.  православен храм Св. Константин и 

Елена 

с. Самуилово 

539.  Паметник монумент 

Скобелева майка 

гр. Пловдив 540.  православен храм Свето Рождество 

Христово 

с. Мечкарево 

541.  Музей Ламартин къща 

Мавриди 

гр. Пловдив 542.  лятна сцена с. Самуилово 

543.  Музей Ламартин гр. Пловдив 544.  православен храм Св. Архангел 

Михаил 

с. Желю войвода 

545.  Творческа база на съюз на 

учените в България къща 

гр. Пловдив 546.  паметник на Желю Войвода с. Желю войвода 
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Андрей Георгиади 

547.  Евангелистка църква гр. Пловдив 548.  паметник на Лорд Атол с. Атолово 

549.  Паметник бюст-паметник 

Ана Маймункова 

гр. Пловдив 550.  православен храм Св. Димитър с. Атолово 

551.  Музей гр. Пловдив 552.  Евангелистка църква с. Самуилово 

553.  Православен храм Св. 

Никола 

гр. Пловдив 554.  монумент с. Баня 

555.  Православен храм Св. 

Димитър 

гр. Пловдив 556.  православен храм Св. Георги с. Камен 

557.  Къща музей Хр. Г. Данов гр. Пловдив 558.  паметник с. Камен 

559.  Православен храм Света 

Богородица 

гр. Пловдив 560.  могила Надгробна могила с. Чинтулово 

561.  Джамия Джумая гр. Пловдив 562.  Надгробна могила "Нанчовата могила" Сливен 

563.  Градска художествена 
галерия 

гр. Пловдив 564.  адвентиска църква гр. Ямбол 

565.  Галерия и музей Арт галерия 

- музей Филипополис 

гр. Пловдив 566.  църква гр. Ямбол 

567.  Музей къща Недялко Немски гр. Пловдив 568.  Художествена галерия Жорж Папазов гр. Ямбол 

569.  Куклен театър гр. Пловдив 570.  Исторически музей гр. Ямбол 

571.  Музей Мавлеви хане гр. Пловдив 572.  Средновековна крепост гр. Ямбол 

573.  Католическа църква гр. Пловдив 574.  Драматичен театър гр. Ямбол 

575.  Музей къща х. Драган - 

Калофереца 

гр. Пловдив 576.  градски хали Безистен, градски хали гр. Ямбол 

577.  Музей къща Костадин 

Кафтанджият 

гр. Пловдив 578.  джамия гр. Ямбол 

579.  Музей гр. Пловдив 580.  куклен театър гр. Ямбол 

581.  Център по изкуства 
експозиция Ди Киро 

гр. Пловдив 582.  Военен клуб гр. Ямбол 

583.  Музей къща Верен 

Стамболян 

гр. Пловдив 584.  адвентиска църква гр. Ямбол 

585.  Градска художествена 
галерия постоянна изложба 

Енчо Пиронков 

гр. Пловдив 586.  Музей на бойната слава гр. Ямбол 

587.  Музей Къща д-р Сотир 
Антониади 

гр. Пловдив 588.  автоучилище гр. Ямбол 

589.  Музей къща Филипос 

Хишанян 

гр. Пловдив 590.  паметник с. Веселиново 

591.  Музей къша д-р 
Страшимиров 

гр. Пловдив 592.  паметник с. Веселиново 

593.  Музей къща д-р Стоян 

Чомаков 

гр. Пловдив 594.  православен храм Св. Петка с. Веселиново 

595.  Музей къща Георги Павлити гр. Пловдив 596.  паметник с. Веселиново 

597.  Център по изкуства гр. Пловдив 598.  паметник на коча с. Веселиново 

599.  Музей къща Георги Данчов гр. Пловдив 600.  баня с. Воденичане 

601.  Музей Пловдив гр. Пловдив 602.  православен храм Св. Атанасий с. Воденичане 

603.  Градска художествена 

галерия 

гр. Пловдив 604.  паметник с. Воденичане 

605.  Църква Света Неделя гр. Пловдив 606.  църква с. Чарда 

607.  Православен храм Св. Св. 

Константин и Елена 

гр. Пловдив 608.  православен храм Св. Богородица с. Маленово 

609.  Музей къща х. Власаки 
Чохаджията 

гр. Пловдив 610.  църква с. Завой 

611.  Музей къща Иван 

Фурнаджиев 

гр. Пловдив 612.  военен паметник с. Деветак 

613.  Музей къща Георгиади гр. Пловдив 614.  Църква Св. Пантелеймон с. Ягода 

615.  Музей къща Недкович гр. Пловдив 616.  Паметник с. Ягода 

617.  Музей къща Георги х. 

Николаиди 

гр. Пловдив 618.  Църква св. Архангел Михаил с. Ягода 

619.  Музей гр. Пловдив 620.  Паметник войнишки с. Ягода 

621.  Музей къща Хиндлиян гр. Пловдив 622.  Минерална баня с. Ягода 

623.  Музей къща Куюмджиоглу гр. Пловдив 624.  Църква св. Димитър с. Шаново 

625.  Музей Балабанова къща гр. Пловдив 626.  Паметник чешма с. Шаново 

627.  Музей Етнографски музей гр. Пловдив 628.  Църква св. Иван Рилски с. Юлиево 

629.  Галерия телие-галерия "S" - 

Hombre 

гр. Пловдив 630.  Паметник войнишки с. Тулово 

631.  Музей къща Ованес 
Степанян 

гр. Пловдив 632.  Мемориал Войнишки паметник с. Тулово 

633.  Музей къща Крикор 

Месробович 

гр. Пловдив 634.  Църква с. Тулово 

635.  Център по изкуства 
експозиция Цанко Лавренов 

гр. Пловдив 636.  Църква Св. Атанас с. Тулово 

637.  Музей къща Атанас Кръстев гр. Пловдив 638.  Паметник с. Тулово 

639.  Къща музей на Артин 

Гидиков 

гр. Пловдив 640.  Мемориал Войнишки паметник с. Овощник 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 102 
 

№ Име 

 

Населено място 

 

№ Име Населено място 

641.  Арменска църква Сурп 

Кеворк 

гр. Пловдив 642.  Паметник войнишки паметник с. Овощник 

643.  Православен храм Св. Илия гр. Пловдив 644.  Църква св. Богородица с. Овощник 

645.  Музей Бакалова къща гр. Пловдив 646.  Баня на казанлъшки минерални бани с. Овощник 

647.  Къща музей на Касандра 
Баятова 

гр. Пловдив 648.  Църква с. Зимница 

649.  Православен храм Св. 

Георги 

с. Оризари 650.  Паметник с. Бузовград 

651.  Православен храм Св. 
Георги 

гр. Пловдив 652.  Църква с. Бузовград 

653.  Църква св. Хараламби гр. Пловдив 654.  Скулптура майка с дете с. Бузовград 

655.  Паметник с. Оризари 656.  Археологически разкопки с. Зимница 

657.  Археологически комплекс гр. Пловдив 658.  Мемориал Паметник "Септември 1923" гр. Мъглиж 

659.  Паметник самолет - 
монумент МИГ-17ПФ 

гр. Пловдив 660.  Тракийска гробница с. Дъбово 

661.  Музей Пловдив гр. Пловдив 662.  Паметник гр. Мъглиж 

663.  Център по изкуства Чифте 

баня 

гр. Пловдив 664.  Мемориал гр. Мъглиж 

665.  Православен храм Св. св. 

Кирил и Методий 

гр. Пловдив 666.  Църква "Св. Димитър" гр. Мъглиж 

667.  Джамия Имарет джамия гр. Пловдив 668.  Параклис Св. Стефан гр. Казанлък 

669.  Гимназия "Д. Благоев" гр. Пловдив 670.  Паметник гр. Казанлък 

671.  Църква на Исус Христос и 
светиите от последните дни 

гр. Пловдив 672.  Археологически разкопки гр. Казанлък 

673.  Параклис Св. Киряк с. Градина 674.  Паметник с. Нова махала 

675.  Паметник Димчо Дебелянов гр. Пловдив 676.  Църква Храм "Св. Великомъченик 
Георги Победоносец" 

с. Нова махала 

677.  Религиозен храм гр. Пловдив 678.  Мемориал Войнишки паметник с. Нова махала 

679.  Православен храм с. Поповица 680.  Паметник на загиналите в руско-

турската война 

гр. Казанлък 

681.  Паметник с. Костиево 682.  Църква Въведение Богородично гр. Казанлък 

683.  Православен храм Св. Иван 

Рилски 

гр. Пловдив 684.  Казанлъшки девически манастир 

Въведение Богородично 

гр. Казанлък 

685.  Арт център гр. Пловдив 686.  Изложбена зала гр. Казанлък 

687.  Барелеф с. Плодовитово 688.  Къща музей на Петко Стайнов гр. Казанлък 

689.  Православен храм Св. Иван 
Рилски 

с. Плодовитово 690.  Къща музей Къща М. Стойчева и Ал. 
Стайнов,стенописи на Милев 

гр. Казанлък 

691.  Православен храм Св. Петка с. Костиево 692.  Църква "Успение Пресв. Богородица" с 

чешмата 

гр. Казанлък 

693.  Православен храм Свети 
Георги 

с. Белозем 694.  Къща музей Папазова къща гр. Казанлък 

695.  Католическа църква Свети 

Франциск от Асизи 

с. Белозем 696.  Паметна плоча гр. Казанлък 

697.  Мемориал Паметник на Гено 
Коларов 

с. Оризово 698.  Катедрален храм Св. Йоан Предтеча гр. Казанлък 

699.  Параклис Св. Параскева с. Трилистник 700.  Църква Св. Йоан Предтеча гр. Казанлък 

701.  Параклис Света Неделя с. Черна гора 702.  Паметник Монумент Тракийката гр. Казанлък 

703.  Православен храм Всех 
Святих 

с. Черна гора 704.  Къща музей Шипковата къща с 
кантората, оградата и чешмата 

гр. Казанлък 

705.  Паметник монумент с. Партизанин 706.  Паметник гр. Казанлък 

707.  Православен храм с. Партизанин 708.  Паметник Евро монумент гр. Казанлък 

709.  Паметник с. Партизанин 710.  Къща музей администрация на 
общински театър Любомир Кабакчиев 

гр. Казанлък 

711.  Паметник на Антифашистите с. Партизанин 712.  Къща-музей на Димитър 

Чорбаджийски - Чудомир 

гр. Казанлък 

713.  Музей етнографски музей с. Партизанин 714.  Паметник Георги Кирков гр. Казанлък 

715.  Паметник с. Партизанин 716.  Паметник гр. Казанлък 

717.  Паметник с. Горно Белево 718.  Кино Искра гр. Казанлък 

719.  Православен храм Св. 

Димитър 

с. Горно Белево 720.  Църква Евангелска петдесятна църква 

Витания 

гр. Казанлък 

721.  Паметник Васил Левски с. Горно Белево 722.  Театър Любомир Кабакчиев гр. Казанлък 

723.  Православен храм св. Неделя с. Леново 724.  Адвентиска църква адвентисти от 7ми 

ден 

гр. Казанлък 

725.  Православен храм Св. 

Георги 

с. Нови извор 726.  Ески Джамия гр. Казанлък 

727.  Паметник с. Патриарх 

Евтимово 

728.  Общинска библиотека Искра гр. Казанлък 

729.  Православен храм св. св. 

Константин и Елена 

с. Патриарх 

Евтимово 

730.  Исторически Музей Искра К гр. Казанлък 

731.  Музей с. Патриарх 

Евтимово 

732.  Исторически музей-Искра и 

художествена галерия 

гр. Казанлък 

733.  Православен храм Св. 

Троица 

с. Златовръх 734.  Паметник ген. Скобелев гр. Казанлък 

735.  Араповски манастир "Св. с. Златовръх 736.  Църква Евангелска баптистка църква гр. Казанлък 
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№ Име Населено място 

Неделя" 

737.  Православен храм Свето 

Възнесение 

с. Дълбок извор 738.  Национална библиотека Искра гр. Казанлък 

739.  Паметник на загиналите за 
родината 

с. Поройна 740.  Паметник гр. Казанлък 

741.  Параклис св. Илия с. Поройна 742.  Паметник мемориален комплекс гр. Казанлък 

743.  Параклис Св. Пантелей гр. Първомай 744.  Дом на културата Арсенал гр. Казанлък 

745.  Паметник на Георги 

Караславов 

гр. Първомай 746.  Къща музей на Ненко Балкански гр. Казанлък 

747.  Паметник гр. Първомай 748.  Къща музей Дечко Узунов гр. Казанлък 

749.  Православен храм св. 

Николай 

гр. Първомай 750.  Църква Св. Пророк Илия гр. Казанлък 

751.  Параклис Св. Петка гр. Първомай 752.  Етнографски музей стара градска къща гр. Казанлък 

753.  Евангелистка църква гр. Първомай 754.  Бакърджийница изработка на медни 
предмети 

гр. Казанлък 

755.  Православен храм Св. 

Георги 

гр. Първомай 756.  Галерия Рувел гр. Казанлък 

757.  Църква св. Архангел Михаил гр. Първомай 758.  Галерия Яхната гр. Казанлък 

759.  Параклис гр. Първомай 760.  Паметник бюст на Емануил Манолов гр. Казанлък 

761.  Тракийска крепост Калето с. Добри дол 762.  Музей Тракийска гробница - копие гр. Казанлък 

763.  Православен храм Св. 

Георги 

с. Добри дол 764.  Копие на тракийската гробница гр. Казанлък 

765.  Паметник с. Крушево 766.  Църква Св. св. Кирил и Методий гр. Николаево 

767.  Православен храм Света 

Петка 

с. Крушево 768.  Тюрбе - турска семейна гробница 

(останки) 

гр. Казанлък 

769.  Православен храм с. Триводици 770.  Казанлъшка гробница гр. Казанлък 

771.  Паметник с. Хаджиево 772.  Паметник гр. Казанлък 

773.  Православен храм Св. 

Георги 

с. Оризари 774.  Крепост Асара гр. Николаево 

775.  Паметник самолет - 

монумент МИГ-17ПФ 

с. Оризари 776.  Музей на розата гр. Казанлък 

777.  Православен храм св. 

Пророк Илия 

с. Говедаре 778.  Мемориал Паметник на Яна (Енина) с. Енина 

779.  Православен храм Света 

Богородица 

с. Огняново 780.  Паметник на загиналите във войните 

селяни 

с. Енина 

781.  Църква гр. Стамболийски 782.  Мемориал Войнишки паметник с. Енина 

783.  Православен храм гр. Стамболийски 784.  Читалище "Братство 1869" с. Енина 

785.  Паметник с. Костиево 786.  Часовникова кула с. Енина 

787.  Православен храм св. Георги 

Победоносец 

с. Синитово 788.  Часовникова кула с. Енина 

789.  Мемориал Братска могила с. Цалапица 790.  Тракийска гробница с. Крън 

791.  Православен храм Св. Дух с. Мирянци 792.  паметник с. Александрово 

793.  Православен храм Св. 

Архангел Михаил 

с. Главиница 794.  православен храм Св. св. Кирил и 

Методий 

с. Александрово 

795.  Православен храм Св. Петка с. Костиево 796.  мемориал Бюст паметник на Цанко 
Мин 

гр. Павел баня 

797.  Православен храм Свети 

Свети Кирил и Методи 

с. Мокрище 798.  мемориал Бюст паметник на Георги Ди гр. Павел баня 

799.  Паметник на 27-ми пехотен 
Чепински полк 

гр. Пазарджик 800.  православен храм св. Атанасий с. Виден 

801.  Мемориал гр. Пазарджик 802.  руини Потопената църква с. Виден 

803.  Скулптура Welcome in 

Pazardzhik 

гр. Пазарджик 804.  мемориал Паметник на Екзарх Йосиф гр. Калофер 

805.  Мемориал гр. Пазарджик 806.  църква Св. Атанас гр. Калофер 

807.  Паметник гр. Пазарджик 808.  паметник гр. Калофер 

809.  Мемориал гр. Пазарджик 810.  експозиционна зала на национален 

музей Христо Ботев 

гр. Калофер 

811.  Къща-музей "Станислав 

Доспевски" 

гр. Пазарджик 812.  паметник гр. Калофер 

813.  Църква "Св. Богородица" гр. Пазарджик 814.  мемориал Паметник на Христо Ботев гр. Калофер 

815.  Къща музей на Николай 
Христович 

гр. Пазарджик 816.  паметник гр. Калофер 

817.  Православен храм 

Преображение Господно 

гр. Пазарджик 818.  къща-музей на Христо Ботев гр. Калофер 

819.  Концертна зала Маестро 
Георги Атанасов 

гр. Пазарджик 820.  мемориал гр. Калофер 

821.  Скулптура Св. Кирил и 

Методий 

гр. Пазарджик 822.  мемориал Паметник на Иванка Ботева гр. Калофер 

823.  Къща музей архитектурен 

паметник Вельовата къща 

гр. Пазарджик 824.  паметник гр. Калофер 

825.  Паметник гр. Пазарджик 826.  паметник на загиналите във войните 

калоферци 

гр. Калофер 

827.  Православен храм Света 
Петка 

гр. Пазарджик 828.  мемориал Паметник на академик Нико гр. Калофер 
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№ Име 

 

Населено място 

 

№ Име Населено място 

829.  Къща музей Константин 

Величков 

гр. Пазарджик 830.  мемориал Паметна плоча на Калифер в гр. Калофер 

831.  скулптура Lion гр. Пазарджик 832.  паметник гр. Калофер 

833.  скулптура Ivailo гр. Пазарджик 834.  музей на просветното дело гр. Калофер 

835.  скулптура Figure гр. Пазарджик 836.  информационен център гр. Калофер 

837.  скулптура Motherhood гр. Пазарджик 838.  паметник на Калифер Войвода гр. Калофер 

839.  скулптура Woman гр. Пазарджик 840.  Църква "Успение Богородично" гр. Калофер 

841.  скулптура Spartacus гр. Пазарджик 842.  турска баня гр. Калофер 

843.  скулптура Motherhood гр. Пазарджик 844.  православен храм Св. Архангел 

Михаил 

гр. Калофер 

845.  Скулптура гр. Пазарджик 846.  параклис Св. Козма и Дамян гр. Калофер 

847.  скулптура Gladiator гр. Пазарджик 848.  православен храм Свето Въведение 

Богородично 

гр. Калофер 

849.  скулптура 1923 - th гр. Пазарджик 850.  девически манастир Въведение 
Богородично 

гр. Калофер 

851.  скулптура Expectation гр. Пазарджик 852.  църква с. Търничени 

853.  Музей регионален 

исторически музей 

гр. Пазарджик 854.  джамия с. Габарево 

855.  скулптура The Lukatnik Battle гр. Пазарджик 856.  музей на каракачанския бит и култура с. Габарево 

857.  скулптура Respite гр. Пазарджик 858.  православен храм Св. Георги 

Победоносец 

с. Габарево 

На територията на ИБРБУ има 1 обект под закрилата на ЮНЕСКО - Казанлъшка гробница. 

 

5.7 Материални активи 

Материалните актив, имащи отношение към защитата от наводнения, са различни 

хидротехнически съоръжения, най-важните от които са съоръженията за предпазване от 

заливане на прилежащите площи (предпазни диги, корекции на речните легла в 

населени места), язовирите, помпените станции и водно-електрическите централи, 

които могат да контролират оттока или да създават прегради за разливане на водите. 

Съгласно „Анализ на водостопанската структура“ към „Национална стратегия за 

развитие на водния сектор“, МОСВ, дължините на брегозащитните съоръжения в 

ИБРБУ са следните: корекция на реките - 1198.02 км и вътрешни предпазни диги 175.20 

км. На територията на ИБРБУ попадат 23 комплексни и значими язовири. Освен тях 

има и още 1068 по-малки язовира. 

На територията на Източнобеломорски район за басейново управление има изградени 

30 МВЕЦ. Значително влияние върху водните количества оказват големите каскади 

Баташки водносилов път, каскада “Доспат – Въча”, каскада “Белмекен-Сестримо” и 

каскада “Арда”.  

Специфика в управлението на водите в Източнобеломорски район представлява 

прехвърлянето на води от един речен басейн в ИБР в друг, както и междубасейново 

прехвърляне.  

В Източнобеломорски район са изградени следните деривационни съоръжения за 

прехвърляне на води:  

 Баташки водносилов път; 

 ВС Доспат-Въча 

 Деривация яз. Жребчево - река Марица 

 Каскада „Долна Арда“ 

 Каскада ‚Белмекен – Сестримо – Чаира‘ 

 СД "Грънчар" 

 Хидровъзел яз. Копринка 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 105 
 

 Хидросъоръжение при язовир Овчарица 

Осъществява се и следното прехвърляне на повърхностни води между съседните 

райони на басейново управление: 

 От басейните на р. Струма и р. Места към яз. Белмекен в басейна на р. Марица; 

 Постъпили водни количества от територията на Западнобеломорски район към 

басейна на р. Марица; 

 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. 

Част от повърхностните водни тела в ИБРБУ се класифицират като силно 

модифицирани или изкуствени водни тела. Те се употребяват за напояване, 

производство на електроенергия, защита от наводнения, питейно водоснабдяване, 

рекреация, напояване, урбанизация, риборазвъждане, като най-значима употреба е 

напояването, следвано от хидроенергетиката и защитата от наводнение. Съгласно 

проект на ПУРБ 2016 – 2021 г., на територията на ИБРБУ има общо 77 силно 

модифицирани водни тела и 9 изкуствени водни тела. 

Значение за контролирането на риска от наводнения имат и канализационните системи. 

На територията на ИБРБУ 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. 

5.7.1 Предприятия, класифицирани висок и нисък рисков потенциал 

При разработване на ПУРН в БДИБР са взети предвид наличните данни за 

предприятията с висок и нисък рисков потенциал, като те са разгледани поотделно и за 

всяко от тях е отчетено дали влиза в заливна зона при 20, 100 и 1000 годишна 

вероятност и са предписани съответни мерки за защита от наводняването им, при 

необходимост. 

В Таблица 5.7.1.1. са показани предприятията с висок и нисък рисков потенциал на 

територията на БДИБР, като за всяко предприятие са дадени освен: рисков потенциал, 

също така дали попада в РЗПРН, както и Предвидените мерки в ПУРН за БДИБР 2016-

2021 г. 
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Таблица 5.7.1.1. Предприятия с висок и нисък рисков потенциал на територията на БДИБР и предвидени мерки за тях 

№ Оператор Населено място Предприятие Класификация В РЗПРН Предвидени мерки в ПУРН 

1.  "Родопи Еко 

проджектс" 

ООД 

Златоград "Ермореченска обогатителна 

фирма" /ЕОФ/, с. Ерма река, общ 

Златоград 

Нисък рисков потенциал не  

2.  "Лъки-Инвест" 

АД 

гр. Лъки Обогатителна фабрика гр. Лъки Нисък рисков потенциал не  

3.  "Горубсо-

Мадан" АД 

гр. Мадан Рудоземска обогатителна 

фабрика /РОФ/ 

Нисък рисков потенциал не  

4.  ПЕР ООД гр. Златоград предприятието не е изградено Нисък рисков потенциал не  

5.  "Неохим" АД Димитровград, ул. 

"Химкомбинатска"3 

 Висок рисков потенциал не  

6.  "Горубсо 

Кърджали" АД 

гр. Кърджали, инсталация за обогатяване на 

отпадъци и склад за съхранение 

на NaCN 

Висок рисков потенциал не  

7.  "Хармони 2012" 

ЕООД 

гр. Кърджали, "Цинков Завод" Кърджали Висок рисков потенциал не  

8.  „Агрогарант” 

ООД 

гр. Пазарджик, ул. 

"Родопи" № 4, ЕИК 

822095222 

Складова база за продукти за 

растителна защита, гр. 

Пазарджик, местност "Татар 

Мезар" 

Нисък рисков потенциал да MA_07_73 Изграждане масивен 

ст.бет.парапет по съществуващите подпорни 

стени на р. Марица в гр. Пазарджик - 

дължина 10 200 м, височина 1 м. 

9.  „Агрофарм” 

ООД 

гр. Пазарджик, ул. 

"Царица Йоана" № 6 Е, 

ЕИК 822112102, 

Складова база за продукти за 

растителна защита, гр. 

Пазарджик, ул. "Царица Йоана" 

№ 6 Е 

Нисък рисков потенциал да MA_07_73 Изграждане масивен 

ст.бет.парапет по съществуващите подпорни 

стени на р. Марица в гр. Пазарджик - 

дължина 10 200 м, височина 1 м. 

10.  „Агрокемикъл” 

ЕООД, 

гр. Пловдив 4004, район р-

н Южен, ул. "Коматевско 

шосе" № 73К 

Складова база за продукти за 

растителна защита, землище на 

с. Величково, местност 

"Хаджелийски тръни", общ. 

Пазарджик 

Нисък рисков потенциал не  

11.  "Биовет" АД, гр. Пещера, ул. "Петър 

Раков" № 39  

Завод за производство на 

ветеринарно-медицински 

продукти, гр. Пещера, ул. „Петър 

Раков” № 39 

Нисък рисков потенциал не  

12.  „Импрегнация 

2000” АД 

гр. София 1000, район 

Средец ул. Хан Крум No 

26, ет. 3, ап. 5  

Предприятие за импрегниране на 

дървени изделия, гр. Белово, 

Индустриална зона 

Нисък рисков потенциал не  

13.  "Орика Мед 

България" АД 

гр. Панагюрище, ул. 

"Георги Бенковски" № 20, 

Производствена площадка 

„Производство на експлозиви за 

Висок рисков потенциал не  
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№ Оператор Населено място Предприятие Класификация В РЗПРН Предвидени мерки в ПУРН 

ЕИК112006298 граждански цели“, общ. 

Панагюрище, местност 

"Ламашко дере" 

14.  "Асарел Медет" 

АД 

гр. Панагюрище Склад на химични вещества и 

смеси на Претоварна гара, м. 

„Мерул“ в землището на гр. 

Панагюрище. 

Нисък рисков потенциал не  

15.  "Асарел Медет" 

АД 

гр. Панагюрище Промишлена площадка 

„Асарел“, м. „Асарел“ в 

землището на гр. Панагюрище. 

Нисък рисков потенциал не  

16.  "Марица Олио" 

АД 

гр. Пазарджик, ул. 

"Христо Касапвелев" № 3 

Предприятие за производство на 

растителн масла, гр. Пазарджик, 

ул. "Христо Касапвелев" № 3, 

местност "Татар мезар". 

Нисък рисков потенциал да MA_07_73 Изграждане масивен 

ст.бет.парапет по съществуващите подпорни 

стени на р. Марица в гр. Пазарджик - 

дължина 10 200 м, височина 1 м. 

17.  "Лео Газ 80" 

ЕООД 

общ. Септември, обл. 

Пазарджик, с. Карабунар, 

ул.„Двадесет и пета” № 16 

Петролна база, ПИ № 385017 в 

местността „Бунара” по КВС на 

землище с. Варвара, общ. 

Септември, обл. Пазарджик 

Нисък рисков потенциал не  

18.  Дънди Прешъс 

Метълс Челопеч 

ЕАД 

с. Челопеч  Нисък рисков потенциал не  

19.  ТД "Държавен 

резерв и военни 

запаси" 

с. Антон петролна база Висок рисков потенциал не  

20.  Аурубис 

България АД 

Пирдоп  Висок рисков потенциал не  

21.  Елаците Мед АД с. Мирково Обогатителен комплекс на 

„Елацит-Мед“ АД, с. Мирково 

Нисък рисков потенциал не  

22.  Елаците Мед АД с. Мирково Взривна фабрика към 

Рудодобивен комплекс 

„Елаците-Мед“ АД, гр. 

Етрополе, Софийска област 

Висок рисков потенциал не  

23.  Лукойл 

България ЕООД 

с. Живково  висок рисков потенциал не  

24.  Лукойл 

България ООД 

 Пласментно-снабдителна база 

Карнобат 

висок рисков потенциал не  

25.  "Бисер Олива" 

АД 

гр. Стара Загора  висок рисков потенциал не  
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№ Оператор Населено място Предприятие Класификация В РЗПРН Предвидени мерки в ПУРН 

26.  "Еко България" 

ЕАД 

гр. Стара Загора база Стара Загора висок рисков потенциал не  

27.  "Ойролог" 

РООД 

гр. Стара Загора база Стара Загора висок рисков потенциал не  

28.  "Заводски 

строежи Марица 

изток" АД 

гр. Стара Загора  висок рисков потенциал не  

29.  "Зара газ" ООД гр. Стара Загора Газов терминал "Агробиохим" висок рисков потенциал не  

30.  "Зара газ" ООД гр. Стара Загора Петролна база "Зара" Нисък рисков потенциал не  

31.  "Континвест" 

ООД 

гр. Стара Загора база Стара Загора Нисък рисков потенциал не  

32.  "Линде газ 

България" 

ЕООД 

гр. Стара Загора база Стара Загора Нисък рисков потенциал не  

33.  "Лукойл 

България"ЕООД 

гр. Стара Загора ПСБ Стара Загора висок рисков потенциал не  

34.  "Стройпроект" 

ЕООД 

гр. Стара Загора  висок рисков потенциал не  

35.  "Тракия газ" 

ООД 

гр. Стара Загора  Нисък рисков потенциал не  

36.  "Феролекс" 

ООД 

гр. Стара Загора  Нисък рисков потенциал не  

37.  "Балиста" ЕООД гр. Мъглиж  Нисък рисков потенциал не  

38.  "РДЦ Ойл" 

ЕООД 

гр. Николаево  висок рисков потенциал не  

39.  "Костамону 

България" АД 

с. Горно Сахране  Нисък рисков потенциал не  

40.  ТЕЦ "Марица 

изток 2" ЕАД 

с. Ковачево, общ. Раднево  Висок рисков потенциал не  

41.  Контур Глобал 

Нарица изток3" 

АД 

с. Медникарово, общ. 

Гълъбово 

 Висок рисков потенциал не  

42.  "Робертет 

България" ООД 

с. Долно Сахране, общ. 

Павел баня 

 Нисък рисков потенциал не  

43.  "Евасто" ООД с. Черна гора, общ. Братя 

Даскалови 

 Нисък рисков потенциал не  

44.  "Алгънс" ЕООД гр. Сливен  Нисък рисков потенциал не  

45.  "Екоенерджи" гр. Сливен  Нисък рисков потенциал не  



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 109 
 

№ Оператор Населено място Предприятие Класификация В РЗПРН Предвидени мерки в ПУРН 

ППД 

46.  ТД "ДРВВЗ" гр. Сливен Петролна база Сливен Висок рисков потенциал не  

47.  "Топлофикация 

Сливен" ЕАД 

гр. Сливен  Нисък рисков потенциал не  

48.  "Континвест" 

ООД 

гр. Ямбол  Висок рисков потенциал не  

49.  "Минна 

компания 

Петров" АД 

с. Каменец, общ. 

Стралджа 

 Нисък рисков потенциал не  

50.  "Палфингер 

продукционтехн

ик" ЕООД 

с. Тенево, общ. Тунджа  Висок рисков потенциал не  

51.  "Папас олио" 

АД 

гр. Ямбол  Нисък рисков потенциал не  

52.  "Геострой 

инженеринг" 

ЕООД 

с. Калчево, общ. Тунджа  Нисък рисков потенциал не  

53.  „Никас" ООД с.Белащица, общ. Родопи „Склад за взривни вещества" Нисък рисков потенциал не  

54.  „Либхер 

Хаусгерете 

Марица" ЕООД, 

с.Радиново, общ.Марица „Предприятие за производство 

на домакински уреди-

хладилници и фризери", 

Нисък рисков потенциал не  

55.  ”Ойролог” 

ЕООД 

гр.Пловдив, ул. 

"Кукленско шосе" №12 

„Склад за съхранение на 

препарати за растителна защита", 

Нисък рисков потенциал не  

56.  ДРВВЗ, ТД 

„Държавен 

резерв" 

Първомай „Петролна база Първомай" Висок рисков потенциал не  

57.  „Булмаркет ДМ" 

ООД 

гр.Пловдив, 

ул."Кукленкко шосе" 

№l9B (собственост на 

„Хекса газ" ЕООД, 

гр.Добрич и е под наем на 

„Булмаркет ДМ", 

гр.София) 

„Склад за ВВГ с разтоварище, 

АГСС и пълначно за бутилки" 

Нисък рисков потенциал не  

58.  ,.Скорпио-46" 

ЕООД 

гр.Пловдив, бул."Васил 

Левски" №242 

обект „Съхранение на хлор" Нисък рисков потенциал не  

59.  „Инса газ" ООД, с.Белозем, общ.Раковски терминал за втечнени 

въглеводороди - ВВВ 

Висок рисков потенциал не  

60.  „Ви газ- с.Бенковски, общ.Марица газоснабдителна станция Висок рисков потенциал не  
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№ Оператор Населено място Предприятие Класификация В РЗПРН Предвидени мерки в ПУРН 

България'" ЕАД 

61.  „Инса Ойл" 

ООД 

с.Белозем, общ.Раковски рафинерия за нефт и 

нефтопродукти 

Висок рисков потенциал не  

62.  „Агрия" АД гр.Пловдив, 

ул."Асеновградско шосе", 

землище общ.Куклен 

предприятие за производство на 

препарати за растителна защита 

Висок рисков потенциал не  

63.  „КЦМ" АД гр.Пловдив. 

ул."'Асеновградско шосе", 

землище на общ.Куклен 

предприятие за производство на 

цветни метали 

Висок рисков потенциал не  

64.  „Лукойл 

България" 

ЕООД, гр.София 

- 

гр.Пловдив, бул."Васил 

Левски" №111-121 

петролно-снабдителна станция Висок рисков потенциал не  

65.  „Газтрейд“ АД“ Гр. Асеновград, кв. Горно 

Воден 

газоснабдителна станция Висок рисков потенциал не  

 

                    Предприятия с нисък рисков потенциал, попадащи в РЗПРН 
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На територията на ИБРБУ в определените РЗПРН попадат 3 предприятия с нисък 

рисков потенциал - „Агрогарант” ООД, „Агрофарм” ООД и "Марица Олио" АД. За тези 

предприятия в ПУРН са предвидени мерки за минимизиране на вероятните въздействия 

от наводнения. 

На територията на РЗПРН в ИБРБУ липсват предприятия с висок рисков потенциал. 

5.8 Отпадъци 

Анализът и оценката на текущото състояние на фактор „отпадъци” на ниво 

Източнобеломорски район на басейново управление и по Райони със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са направен на базата на данни от: 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, 

Проект на ПУРН, Годишните доклади за състоянието на околната среда 2015 г. на 

РИОСВ Хасково, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Смолян, Общински планове за 

развитие 2016-2021 г., Програми за управление на отпадъците (регионални и общински) 

и др. публикувани документи. 

Национални политики в сферата на управление на отпадъците са разписани в 

Национален план за управление на отпадъците по чл. 49 от Закона за управление на 

отпадъците, Национален стратегически план за управление на отпадъци от 

строителство и разрушаване на територията на Р. България с период 2011-2020 г., 

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, Национална програма за 

предотвратяван образуването на отпадъци, Национален план за управление на утайките 

от ПСОВ. 

Строгият контрол и ефективното управление на отпадъците допринасят косвено за 

предотвратяване или намаляване на риска от наводнения, замърсяване на почви и води 

и недопускане на създаване на условия за екологичен риск предимно в тези райони 

определени като райони със значителен потенциален риск от наводнения/РЗПРН . 

А. За територията в обхвата на РИОСВ – Хасково 

На територията на РИОСВ - Хасково попадат изцяло две от областите в обхвата на 

ПУРН ИБРБУ - Хасково и Кърджали. Всички общини в областите Хасково и Кърджали 

разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците, съгласно 

изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тези програми са 

неразделна част от общинските програми за околна среда и се приемат от съответния 

общински съвет, който контролира изпълнението им. Заложените мерки в плановете за 

действие на програмите по управление на отпадъците се изпълняват съгласно 

предвидените в тях срокове. 

Всички общини на територията на РИОСВ - Хасково имат приета наредба, с която се 

определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци, на своя територия, като на част от тях все още предстои да 

бъде актуализирани, за да бъдат съобразени с новите изискания на ЗУО. 

На територията на областите Хасково и Кърджали се разполагат 16 общини. Десет от 

тях се обслужват от две депа за обезвреждане на твърди битови отпадъци - депото в 

землището на с. Гарваново, общ. Хасково и депото до гр. Харманли, проектирани и 

експлоатирани, съгласно изискванията на Наредба No 6 от 27.08.2013 г. На практика 

цялото население в област Хасково е обхванато в системите за организирано 

сметосъбиране на битови отпадъци. 
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Територията на община Кърджали се обслужва от Регионален център за управление на 

отпадъците (РЦУО) - Кърджали, за който има издадено решение за ползване от 

10.08.2016 г. 

Общините от региона, контролиран от РИОСВ - Хасково на практика са обхванали в 

системата на организираното събиране и сметоизвозване голяма част от населените 

места на своя територия, включващи около 90% от населението в двете области 

(Кърджали и Хасково). 

В най-големите общини Хасково, Димитровград, Свиленград и Кърджали са изградени 

и функционират системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на база 

сключени договори с организации по оползотворяване. Община Харманли е въвела 

самостоятелна система за разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от 

опаковки от населението. Все още четири по-малки общини с населени места над 5000 

жители не са въвели системи за разделно събиране на отпадъците. 

За територията на общини Хасково, Димитровград и Минерални бани има изградено 

едно съоръжение за третиране на „зелени“ отпадъци. В тези общини е организирано 

разделното събиране и съхраняване на „зелените“ отпадъци като са поставени „кафяви“ 

контейнери, които се обслужват от специализирани автомобили. В останалите общини 

от областите Хасково и Кърджали няма изградени съоръжения за третиране на „зелени 

отпадъци”. 

Системи за разделно събиране на опаковки има изградени само в четири общини - 

Димитровград, Хасково, Кърджали и Свиленград от организации по оползотворяване. 

Системи за разделно събиране на другите групи масово разпространени отпадъци 

(ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА) не са изградени от общините, като функциите им сега се 

изпълняват от бизнеса. Всяко дружество, изградило съответната площадка за третиране 

на тези отпадъчни потоци само решава, дали да сключи договор с някоя от 

организациите по оползотворяване или директно с лица, извършващи крайното 

оползотворяване /обезвреждане на отпадъците. 

Основен метод за третиране на строителните отпадъци на територията области Хасково 

и Кърджали е депонирането им на площадки, посочени от кмета на съответната 

община. На регионалните депа за неопасни отпадъци в гр. Харманли и с. Гарваново е 

допустимо оползотворяване на строителни отпадъци в ограничени количества. Няма 

изградени самостоятелни съоръжения за третиране (оползотворяване, вкл. рециклиране 

или обезвреждане) на строителни отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания 

на законодателството по управление на отпадъците. 

На територията на инспекцията съществуват 9 депа за производствени и опасни 

отпадъци на фирми от секторите енергетика, химическа промишленост и цветна 

металургия. В посочените съоръжения основен дял заемат пепелите от изгаряне на 

въглища, оловни шлаки и утайки от пречистване на производствени отпадни води. 

Всички болници за активно лечение, голяма част от медицинските центрове и ДКЦ на 

територията на области Кърджали и Хасково са въвели и изпълняват система за 

разделно събиране и съхранение на болничните отпадъци. В изпълнение на 

изискванията на Закона за управление на отпадъците лечебните заведения имат 

сключени договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни за дейности по 

третиране и транспортиране на генерираните болнични отпадъци. 

Б. За територията в обхвата на РИОСВ – Пловдив 

На територията на РИОСВ - Пловдив попада единствено област Пловдив, изцяло в 

обхвата на ПУРН ИБРБУ. Всички общини на територията на областта имат програми за 

управление на отпадъците и общински наредби, с включена част за управление на 
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отпадъците. 

В област Пловдив има изградени в съответствие с действащите нормативни изисквания 

четири регионални депа за неопасни отпадъци: 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Марица, Калояново, 

Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, 

Садово, Брезово и Първомай; 

 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисар; 

 Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ”, с. Шишманци, общ. Раковски; 

 Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци - I-ви етап за 

общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки 

Обхванато в системата на организирано сметосъбиране е 100% от населението на 

област Пловдив. В повечето от общините се извършва разделно събиране на 

отпадъците от опаковки /хартиени и картонени; пластмасови и стъклени/ и са сключени 

договори с организациите по оползотворяване. 

В област Пловдив липсват регионални съоръжения за рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци, както и специализирани депа за строителни отпадъци, което 

води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и 

формиране на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, 

както и замърсяване на зелените площи в самите населени места. 

В обхвата на област Пловдив няма изградени общински центрове за приемане на 

ИУМПС и няма изградени площадки за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата. Въведени системи за разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци има в следните общини: 

 Система за събиране на отпадъци от опаковки - община Асеновград (100 % от 

населението), община Калояново (100 % от населението), община Карлово 

(90,33 % от населението), община Кричим (100 % от населението), община 

Куклен (100 % от населението), община Перущица (100 % от населението), 

община Пловдив (100 % от населението), община Първомай (100 % от 

населението), община Раковски (100 % от населението), община Родопи (100 % 

от населението), община Садово (100 % от населението), община Сопот (100 % 

от населението), община Стамболийски (100 % от населението), община 

Съединение (100 % от населението), община Марица (100 % от населението) и 

община Хисаря (100 % от населението). За община Брезово липсва информация 

за системата за събиране на отпадъци от опаковки; 

 Система за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори - община 

Калояново (100 % от населението), община Пловдив (100 % от населението) и 

община Първомай (100 % от населението); 

 Система за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, в т.ч луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак - 

община Калояново (100 % от населението) и община Пловдив (100 % от 

населението); 

 Система за събиране на излезли от употреба гуми - община Пловдив (100 % от 

населението) 

На територията на РИОСВ - Пловдив са разположени 5 депа за производствени и 1 депо 

за опасни отпадъци, както следва : 
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 Депо за производствени отпадъци /велц клинкер/ на „КЦМ” АД, разположено в 

землището на с. Катуница, общ. Садово (депото не е действащо). 

 Депо за производствени и опасни отпадъци на „КЦМ” АД, разположено в 

землището на с. Катуница, общ. Садово - местност „Летището”. 

 Депо за неопасни производствени отпадъци - „Гоньовица”, находящо се в 

местността „Гоньовица”. 

 Депо за неопасни производствени отпадъци - „Чеир гьол”, находящо се в 

местността „Чеир гьол”. 

На територията на РИОСВ - Пловдив има инсталации за физико-химично третиране на 

болнични отпадъци на „Хосвитал” АД и „Еко Трейдинг БГ“ ООД и инсинератор за 

изгаряне на болнични отпадъци, който е с издаден акт за установяване състоянието на 

строежа при спиране на строителството. 

В. За територията в обхвата на РИОСВ – Стара Загора 

Двадесетте общини в обхвата на РИОСВ - Стара Загора от области Стара Загора, 

Сливен, Ямбол и община Тополовград, област Хасково, които попадат на територията 

на ПУРН ИБРБУ имат приети общински програми за управление на дейностите с 

отпадъци. 

В 19 общини от региона на инспекцията има въведено организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване в градовете и повечето села на общините, като на 100 % са обхванати: 

Стара Загора, Ямбол, Твърдица, Павел баня, Мъглиж, Нова Загора, Чирпан, Гурково, 

Николаево, Казанлък, Сливен, Гълъбово, Стралджа, Елхово, Тополовград, Раднево, 

Братя Даскалови, „Тунджа” и Болярово. 

В 13 общини от региона на инспекцията има въведена система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки в градовете и повечето села на общините, като на 100 % са 

обхванати: Стара Загора, Ямбол, Павел баня, Мъглиж, Нова Загора, Чирпан, Казанлък, 

Сливен, Стралджа, Елхово, Раднево, Тунджа и Болярово. 

Въведен в експлоатация е „Регионалният център за управление на отпадъците регион 

Ямбол”, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. Отчита 

се изоставане в сроковете за „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Стара Загора“, обслужващ общини Стара Загора, Чирпан, Братя 

Даскалови, Гурково, Николаево, Мъглиж, Казанлък, Павел баня, Опан, Раднево, 

Гълъбово и Твърдица. 

На територията на РИОСВ - Стара Загора функционира едно депо за строителни 

отпадъци, обслужващо населените места в община Казанлък. В останалите общини 

строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите, а изкопните земни маси се 

използват за запръстяване на депата за неопасни отпадъци. Липсват регионални 

съоръжения за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 

На територията на инспекцията има следните инсталации за третиране на 

производствени отпадъци: 

 3 инсталации за регенерат на гуми (две в Стара Загора и една в Ямбол), 1 за 

смилане с негодни за употреба гуми в Стара Загора, 

 7 за преработка на пластмаси в градовете Гурково, Казанлък, Нова Загора, 

Сливен и Ямбол (3 броя), 

 11 леярни за топене на метални отпадъци, 

 3 сепариращи инсталации в градовете Стара Загора, Ямбол и Казанлък, 
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 2 инсталации за производство на топлинна енергия от анаеробна ферментация на 

растителни и животински субстанции в градовете Нова Загора и Ямбол. 

На територията на РИОСВ има около 30 по-големи болнични заведения, много 

диагностико - консултативни центрове (ДКЦ) и медицински центрове. Всички здравни 

заведения съхраняват в затворени складове или хладилни камери опасните болнични 

отпадъци до предаването им на лицензирани фирми за транспортиране и/или 

обезвреждане. 

Г. За територията в обхвата на РИОСВ – Пазарджик 

На територията на РИОСВ - Пазарджик попада единствено област Пазарджик, изцяло в 

обхвата на ПУРН ИБРБУ. Кметовете на общините на територията на област Пазарджик 

разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците, съгласно 

изискванията на ЗУО. 

Всички 12 общини в област Пазарджик изпълниха условията на чл.19, ал.2 от ЗУО да 

осигурят условия, всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лица, на 

които е предоставено право да извършват дейностите по събиране, транспортиране, 

оползотворяване или обезвреждане на тези отпадъци. Населението в областта е 

обхванато на 100% от система за сметосъбиране и сметоизвозване. 

В повечето общини системата за разделно събиране на отпадъците действа само в по-

големите населени места. През 2015 г. всички общини въведоха системи за разделно 

събиране и на други масово разпространени отпадъци: негодни за употреба батерии и 

акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак. 

На територията на област Пазарджик има 11 общински депа за неопасни отпадъци, 

разположени на територията на - гр. Батак, с. Дъбравите, гр. Брацигово, с. Равногор, гр. 

Велинград, с. Лесичово, с. Ал. Константново, гр. Пещера, гр. Ракитово, с. Ветрен и гр. 

Стрелча. През 2015 год. е изградено и пуснато в експлоатация регионалното депо - 

Панагюрище, обхващащо общините Панагюрище и Стрелча. 

На територията на област Пазарджик липсват регионални съоръжения за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци, както и действащи депа за строителни 

отпадъци. Единственото такова, намиращо се в община Панагюрище е закрито през 

2012 г. 

Д. За територията в обхвата на РИОСВ – Смолян 

На територията на РИОСВ - Смолян попада единствено област Смолян, изцяло в 

обхвата на ПУРН ИБРБУ. Кметовете на общините на територията на област Смолян 

разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците, съгласно 

изискванията на ЗУО. 

През 2014 г. - 2015 г. всички общини от областта приеха Наредби за управление на 

отпадъците, разработени съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

Управлението на отпадъците на територията на област Смолян се осъществява на 

регионален принцип, чрез три действащи регионални сдружения: регионално 

сдружение на общините Смолян, Чепеларе и Баните – с депо в гр. Смолян, регионално 

сдружение на общините Мадан, Златоград и Неделино – с депо в гр. Мадан и 

регионално сдружение на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча – с депо с. 

Барутин, общ. Доспат. В областта има още едно депо, отговарящо на нормативните 

изисквания - депото за неопасни отпадъци в землище на с. Бърчево, което се ползва 

само от община Рудозем. Община Ардино е към регионално депо Кърджали, а община 

Лъки - към регионално депо Асеновград. На регионалните депа Мадан, Рудозем и 
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Доспат се извършва отделяне на отпадъците от хартия, метали, стъкло и пластмаса. 

В шест от общини в от област Смолян има разделно събиране на отпадъци от опаковки 

– Смолян, Мадан, Рудозем, Девин, Сатовча и Лъки. 

99.93 % от населението в област Смолян е обхванато в организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Общините, които имат сключени договори с организации за разделно събиране на 

негодни за употреба батерии и акумулатори са шест - Смолян, Девин, Борино и Лъки 

Сатовча и Чепеларе. Поставени са контейнери от организациите, които се обслужват 

два пъти в годината. Общо обхванатото население е 40,50%. Общините Златоград и 

Доспат имат сключени договори с лица, притежаващи документи по ЗУО за събиране 

на акумулатори. Общините Смолян, Девин, Лъки, Сатовча и Чепеларе имат сключени 

договори с организации за въвеждане на система за разделно събиране на ИУЕЕО, като 

само в общините Смолян и Девин са осигурени площадки. В останалите общини по 

договорите е предвидено да се правят кампании за събиране на ИУЕЕО, но там, където 

се правят опити да се организират, няма резултат. 

Създадена е практика във всички общини от област Смолян да се извършва разделно 

събиране на зелените отпадъци от обществени площи, паркове и градини. В повечето 

общини на контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци са поставени 

надписи със забрана за изхвърляне на зелени отпадъци в тях. По селата в региона се 

събира зеления отпадък и се оставя за естествено гниене на определено място в двора. 

Извършва се домашно компостиране в три от общините, като са раздадени компостери, 

както следва: община Смолян – 200 бр., община Девин – 278 бр. и община Чепеларе – 

100 бр. 

В общините Рудозем, Мадан, Златоград и Девин строителните отпадъци се депонират 

на площадки, представляващи нарушени терени от минно-добивната промишленост, с 

цел възстановяване на ландшафта. В останалите общини строителните отпадъци се 

депонират на регионалните депа, като служат за запръстяване и уплътняване. Проблем 

са строителните отпадъци за общините отдалечени от регионалните депа – Неделино, 

Баните, Сатовча, Борино, което води до безконтролно изхвърляне в контейнерите за 

битови отпадъци, на неразрешени места и образуване на нерегламентирани сметища. 

Липсват регионални съоръжения за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци 

Голям процент от генерираните опасни отпадъци в региона заемат отпадъците от 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. На контрол подлежат 114 фирми, 

генериращи отработени масла, от които 16 са нови. На територията на инспекцията 

няма оператор извършващ рециклиране или оползотворяване на отпадъци от 

отработени масла.  

Опасните болнични отпадъци, които се генерират на територията на РИОСВ - Смолян, 

се предават на лица, притежаващи Разрешение или Регистрационен документ за 

дейност транспортиране и обезвреждане, на базата на сключени договори, копия от 

които са предоставени в РИОСВ-Смолян. Обхванати са и отпадъците от диспансери, 

медицински центрове, лаборатории и частно практикуващи лекари. 

Обобщена оценка за състоянието на управлението на отпадъците на територията 

на ПУРН ИБРБУ 

По отношение управлението на отпадъците се осъществява контрол от компетентните 

органи и институции, който се свежда до изпълнение на задълженията и 

отговорностите на лицата, извършващи дейности с отпадъци, в това число и органите 

на местното самоуправление и местната администрация, както следва: 
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 Изпълнение на общински програми по управление на отпадъците; Спазване на 

изискванията за третиране на отпадъци и на условията по издадените 

разрешения и регистрационни документи; 

 Начисляване и контрол на заплащане на продуктови такси от лицата, пускащи на 

пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци; 

 Контрол по отчисленията и обезпеченията за дейности по депониране на 

отпадъци; 

 Контрол по трансграничен превоз на отпадъци; 

 Контролирането на териториите в районите с риск за създаване на условия за 

наводнение, от съществено значение е недопускане на неконтролирано 

натрупване на отпадъци в речните легла, както и прилагане на 

законодателството и политиката в областта на управление на отпадъците въз 

основа на формулираните приоритети. 

Основни проблеми при управлението на отпадъците на територията на ПУРН 

ИБРБУ 

По отношение управлението на отпадъците на територията на ПУРН ИБРБУ са 

установени следните проблеми: 

 Въпреки, че почти всички населени места са обхванати в системи за 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, продължава 

да се констатира изхвърляне на битови и строителни отпадъци на неразрешени 

за това места; 

 Липса на регионални съоръжения за третиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци; 

 Не всички общини имат въведени системи за управление на специфични потоци 

отпадъци в съответствие в изискванията на националното законодателство - 

негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи 

живак, отработени масла, биоотпадъци от поддържане на обществени площи, 

паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради; 

 Наличие на нерегламентирани сметища. 

5.9 Население, човешко здраве 

5.9.1 Население 

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 
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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 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‰).  

 

Таблица 5.9.1.1. Коефициент на раждаемост в областите в Източнобеломорски 

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. 
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Табл. 5.9.1.2 . Коефициент на смъртност и детска смъртност в областите в 

Източнобеломорски 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 ‰.  

5.9.2 Човешко здраве 

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.  

Таблица 5.9.2.1. 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 
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Област Скарлатина Коклюш Варицела Епидемичен 

паротит 

Лаймска 

берилиоза 

Вирусни 

хепатити 

Активна 

туберкулоза 

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 5.9.2-2. (Заб. 

представени са последните публикувани данни, за 2015 няма налични данни към 

настоящия момент).  

Таблица 5.9.2.2. 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.  

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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6 Евентуално развитие без прилагането на ПУРН 

Евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагане на ПУРН се 

определя като „Нулева алтернатива“. Вероятните последствия се разглеждат по 

фактори/компоненти по-долу. 

6.1 Въздух и климат 

По данни от ИАОС, през последните две десетилетия се наблюдава положителна 

аномалия на средната годишна температура спрямо климатичната норма на периода 

1961-1990. Климатът е сложна система, влияеща се от редица фактори, измежду които е 

и количеството на парникови газове в атмосферата, което от своя страна зависи от 

емисиите на тези газове в атмосферата на глобално ниво. Затова би могло да се очаква, 

че тенденцията към повишаване на средногодишната температура в страната ни ще 

продължи независимо дали ПУРН се реализира или не. Това предположение се 

потвърждава и от резултатите от извършено моделиране за климата на България в края 

на 21 век. 

За периода 1990-2010 г. се наблюдава трайно понижаване на основните замърсители на 

въздуха. Емисиите на азотен диоксид са намалели с 53%, на серния диоксид с 65% 

(основно поради намаляване на емисиите от ТЕЦ вследствие инсталиране на 

сероочистващи инсталации), на амоняк с 62%, на неметални летливи органични 

вещества с 85%. Очаква се тези тенденции да продължат да се запазват, но с по-ниски 

положителни стойности. 

6.2 Води 

6.2.1 Повърхностни води 

При неприлагането на ПУРН няма да бъдат предотвратени и/или минимизирани 

причините за допускане на наводнения, както и спестени щетите от това. 

Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) приключва с определяне на 

РЗПРН. Информацията и заключенията от ПОРН само констатират кои са основните 

установени проблеми и източниците на наводнения в отделните РЗПРН. Ако не се 

приложи ПУРН проблемите с наводненията ще продължават.  

От административно–юридическо/организационна гледна точка няма да бъдат 

изпълнени целите и изискванията на Директива 2000/60/ЕС за опазване и подобряване 

качеството на околната среда посредством внимателното и рационално използване на 

природните ресурси въз основава на принципите на превантивни мерки за приоритетно 

коригиране на екологичните щети. 

6.2.2 Подземни води 

Без прилагането на ПУРН: 

 не се очаква съществена промяна на твърде незначителното дяловото участие на 

подземните води в наводненията, тъй като покачването на водното ниво, което 

причинява наводняване на къщи, мазета, дворове, стопански сгради, земеделски 

земи, ще се обуславя основно от природните фактори – валежите, топенето на 

ледове и снегове и високите водни стоежи в реките; 

 очаква се регулиране на хидродинамичния режим на подземните води и 

подобряване на химичното състояние на подземните водни тела, респективно 

намаляване на риска от наводнения в някои райони, вследствие на реализацията 

на „Програмата от мерки за подземните води в ИБР“ и „Програма от мерки за 

зоните за защита на водите в ИБР“ в „Проект на План за управление на речните 
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басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г“. 

6.3 Почви 

Без прилагане на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции по отношение на 

състоянието почвите.  

Няма да бъдат реализирани дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия 

вкл. биологично укрепване, което ще запази темповете на ерозия и ще увеличи 

вероятността за загуба или увреждане на земеделски земи. Неизграждането на 

дренажни системи е възможно да доведе до поява на зони с преовлажнени почви, 

заблатяване и засоляване, като тези процеси неминуемо водят до влошаване на 

качеството на почвите и загуба на плодородие. До развитие на такива процеси ще 

доведе и неизпълнението на мерките свързани с изпомпване на залети ниски части. 

Липсата на дейности по поддържане и възстановяване на съществуващи 

канализационни системи и възстановяване на компрометирани диги и корекции може 

да доведе до увреждане или загуба на земеделски земи в отделни райони.  

От друга страна обаче, всички строителни дейности свързани с изграждане на диги и 

съоръжения, корекция на речни корита и др., които се извършват върху неувредени 

почви, които са част от земеделския или горски фонд, водят до слаби отрицателни 

въздействия. Тези въздействия се изразяват най-често в унищожаване на горния почвен 

слой, замърсяване, утъпкване и запечатване и без прилагане на ПУРН те няма да бъдат 

реализирани 

6.4 Ландшафт 

Без прилагането на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции в състоянието на 

ландшафта, като цяло и леко ще се влоши тенденцията за някои от ландшафтните 

компоненти (почви, води). 

Няма да се осъществи поддържане и подобряване състоянието на съществуващи 

язовири или изграждането на нови язовири, поддържане на съществуващите 

канализационни мрежи в добро състояние, рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи, преустройство или изграждане на дренажни съоръжения, 

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

ликвидиране на замърсяванията в границите на СОЗ, ликвидиране на замърсявания по 

време и непосредствено след аварии от наводнения което може да доведе до влошаване 

състоянието на водните ландшафти. Няма да се осъществяват дейности по почистване 

на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна, почистване и 

стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия, почистване на 

запълнени с наноси басейни, изграждане на прегради от чували с пясък отстраняване на 

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

затлачвания на речното корито, създаване на управляеми полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на реките, изграждане на нови корекции, възстановяване на 

компрометирани диги, изграждане на земно-насипна дига и комбинация, надграждане 

на диги, реконструкция и поддържане на корекциите, изграждане на нови корекции, 

ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално 

опасните водни обекти, премахване на незаконни постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, складирани материали и други намиращи се в границите на 

речните легла или дерета, 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. 

Нереализирането на дейности по залесяване на бреговете и заливаемите тераси с 

подходящи дървесни видове, залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна 
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зона на язовир и/или на водохващане от повърхностни води, изграждане на защитни 

горски пояси, 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), въвеждане и изпълнение на 

изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи, 

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

изключение на акация и топола, контролирано временно наводняване на 

селскостопански площи с цел разтоварване на наднормените водни количества, 

изпомпване от залети ниски части, стабилизиране на дъното при наносен дефицит; 

ерозия на дъното предизвикана от добива на речна баластра, прилагане и адаптиране на 

мерки за защита на нови или съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя 

на оттичане на високите води, 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, планиране и изграждане на защитни и регулиращи съоръжения за 

водозадържане на високи води и наноси – извън или в населените места, 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, закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони 

или отделни предприятия е възможно да се отрази неблагоприятно на визуално-

естетическото вписване на структурите и обектите в околните ландшафти. 

6.5 Биологично разнообразие 

През последните години в България се забелязва все по-силно желание да се поддържа 

и възстановява биоразнообразието, за което свидетелстват много стратегически 

документи на национално и европейско равнище: Оперативна програма „Околна 

среда“, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за 

биоразнообразието, Национален план за действие за биоразнообразието, Стратегия на 

ЕС за биоразнообразието до 2020 г. и др. 

С постигането на целите, определени в тези стратегически документи, се очаква 

екосистемите съществено да се възстановят, да се подобри екологичната 

инфраструктура, да се намали броя на инвазивните чужди видове, да се поддържа 

благоприятно състояние на видовете природни местообитания и на консервационно 

значимите растителни и животински видове на местно, биогеографско и национално 

равнище, което да допринесе за предотвратяване на глобалната загуба на 

биоразнообразие.Предвид предвижданията на ПУРН, неговото неприлагане не се 

очаква да се отрази значително на биоразнообразието. 

6.6 Културно-историческо наследство 

При неизпълнението на ПУРН няма да се изпълнят някои от целите и приоритетите, 

заложени в него, а това би имало пряко отношение към културно-историческото 

наследство. Неизпълнението на ПУРН ще запази съществуващото нивото на заплаха от 

наводнения върху паметниците културно-историческо наследство или би могло да се 

увеличи заплаха без изпълнението на целта свързана с подобряване на защитата на 

обектите на културно-историческо наследство. 

6.7 Материални активи 

Неприлагането на Плана за управление на риска от наводнения би имало негативно 

влияние върху материалните активи, тъй като наводненията често водят до увреждане 

или разрушаване на материалните активи. Ако не бъде приложен Плана за управление 
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на риска от наводнения ще продължи постепенното влошаване на състоянието на 

материалните активи поради тяхната амортизация или унищожаване от наводнения и 

същевременно няма да бъдат изградени нови материални активи. 

6.8 Отпадъци 

Неизпълнението на ПУРН би довело до негативно въздействие на фактора отпадъци 

върху компонентите на околната среда – води, почви, въздух и др., тъй като няма да 

бъдат изпълнени мерки по премахване на нерегламентирани сметища и складирани 

материали в речните легла и дерета и в близост до тях и др. 

6.9 Население и човешко здраве 

Без прилагане на ПУРН няма да се създадат условия за реализиране на целите, свързани 

с превенцията на наводненията в Източнобеломорски РБУ – предотвратяване и 

управление на наводненията, защита на населението, включително информираност и 

ранно предупреждение на населението, както и подготвеност на същото за реагиране 

при наводнения. 

Няма да се създаде възможност за осигуряване на благоприятни условия за запазване на 

здравето и живота на хората при евентуални наводнения, както и минимализиране на 

броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура, бързо възстановяване на 

нормалните условия за живот на хората, което има изразен положителен ефект върху 

физическото и психическо здраве на хората (населението), върху техните социални 

дейности и живот. 

 

7 Характеристики на околната среда за територии, които може да бъдат 

значително засегнати 

Отчитайки, че няма конкретни параметри за инвестиционните намерения, които ще 

бъдат изпълнени по залегналите в ПУРН мерки, на този етап се приема, че всяка една 

от ценните или чувствителни територии в разглеждания район би могла да бъде 

значително засегната от проектите в бъдеще. Затова най-важното условие преди 

изпълнението на подобни проекти е да се проведат конкретни оценки на въздействието 

върху околната среда и оценки за съвместимостта, където е приложимо. За да се насочи 

вниманието към най-уязвимите територии, които следва да бъдат взети под внимание 

при бъдещите оценки, по-долу е представен кратък обзор за основните групи от тези 

територии. 

7.1 Ландшафти и територии от интерес за Общността 

В териториалния обхват на ПУРН попадат изцяло или частично 64 защитени зони по 

Директива за местообитанията и 38 защитени зони по Директива за птиците. 

Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за местообитанията са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за птиците са: 
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 Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на 

опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 

състояние. 

 Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в 

зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

От определените за ИБР 31 района със значителен потенциален риск от наводнения, 23 

РЗПРН попадат в границите на защитени зони. Мерките, предвидени в съответните 

РЗПРН, засягат общо 38 защитени зони, от които 23 ЗЗ по Директива за 

местообитанията и 15 по Директива за птиците. 

По-детайлна информация за защитените зони в обхвата на ПУРН е представена в 

раздел 5.5.4 от настоящия доклад, както и в изготвения Доклад за оценка на степента на 

въздействие (ДОСВ), който е неделима част от настоящата ЕО. 

7.2 Ландшафти и територии с национален защитен статут 

В териториалния обхват на ПУРН попадат изцяло или частично 381 защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), сред които: 2 

национални парка (НП), 2 природни парка (ПП), 13 поддържани резервата (ПР), 25 

резервата, 218 защитени местности (ЗМ) и 121 природни забележителности (ПЗ).  

Част от определените РЗПРН попадат в обхвата или в непосредствена близост до защитени 

територии (общо 6 ЗТ, от които 5 ЗМ и 1 ПЗ, поради което е наложително предвижданите за тях 

мерки да се съобразяват с режимите на опазване в съответните защитени територии. 

Националните паркове се управляват с цел: 

 поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; 

 опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; 

 предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 

рекреационни дейности; 

 създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък 

на населението и други дейности, съобразени с посочените по-горе цели. 

Природните паркове се управляват с цел: 

 поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 

 предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 

рекреационнидейности; 

 устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на 

традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на 

туризъм 

Поддържаните резервати се управляват с цел: 

 поддържане на природния им характер; 

 научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг; 

 възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия 

на местообитанията им; 

 опазване на генетичните ресурси. 

Резерватите се управляват с цел: 
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 запазване на естествения им характер; 

 научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; 

 опазване на генетичните ресурси; 

 запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, 

ендемитни и реликтни видове; 

 развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и 

застрашени местообитания. 

Защитените местности се управляват с цел: 

 запазване на компонентите на ландшафта; 

 опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, 

отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на 

защита; 

 предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и 

екологичен мониторинг; 

 предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. 

Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени 

особености. 

Повече информация за защитените територии в обхвата на ПУРН е представена в 

раздел 5.5.3 от настоящия доклад. 

7.3 Зони за защита на води предназначени за питейно – битово водоснабдяване 

Зоните за защита на повърхностите води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване, определени съгласно чл.119, ал.1 т.1 и 2 от Закона за водите. В 

регистъра на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ са 

включени 63 зони, които съвпадат с границите и броя на водните тела, в които има 

водоизточници за ПБВ. 

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. В актуализацията 

на ПУРБ Източнобеломорски район като зони за защита на водите са определени 63 

броя питейни повърхностни водни тела, които съвпадат с границите и броя на водните 

тела, в които има водоизточници за ПБВ и 48 питейни подземни водни тела. Питейните 

повърхностни водни тела представляват около 20% от всички повърхностни водни тела 

на територията на ИБР. Всички 48 подземни водни тела (100%) са определени като 

питейни. Списък на питейните повърхностни водни тела в ИБР като зони за защита на 

водите са дадени в таблицата по-долу: 

Таблица 7.3.1 Списък на питейните повърхностни водни тела в 

Източнобеломорски район като зони за защита на водите 

№ Име на ВТ Код на ВТ Код на ЗЗВ Речен 

басейн 

1 р. Козма дере (приток на Буюк 

дере) до водохващане за ПБВ 

BG3AR300R013 BG3DSWAR300R013 Арда 

2 р.Казаците - ПБВ BG3AR400R037 BG3DSWAR400R037 Арда 

3 Яз. Боровица - ПБВ BG3AR600L025 BG3DSWAR600L025 Арда 

4 Малка Арда - ПБВ BG3AR700R029 BG3DSWAR700R029 Арда 
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№ Име на ВТ Код на ВТ Код на ЗЗВ Речен 

басейн 

5 река Елховска- ПБВ BG3AR900R042 BG3DSWAR900R042 Арда 

6 река Сивинска- ПБВ BG3AR900R043 BG3DSWAR900R043 Арда 

7 река Елезово с. Кошница- ПБВ) BG3AR900R044 BG3DSWAR900R044 Арда 

8 Река Давидковска до Глогинско 

дере- ПБВ 

BG3AR700R037 BG3DSWAR700R037 Арда 

9 р. Чинардере от извори до ПБВ BG3MA300R059 BG3DSWMA300R059 Марица 

10 Река Керска за ПБВ на с. Чехларе BG3MA300R064 BG3DSWMA300R064 Марица 

11 Река Бабешка за ПБВ на с. Бабек BG3MA300R070 BG3DSWMA300R070 Марица 

12 Река Радина За ПБВ на с. Розовец BG3MA300R071 BG3DSWMA300R071 Марица 

13 яз. Свежен, Мандево, Средока и 

Гърково дере 

BG3MA400L092 BG3DSWMA400L092 Марица 

14 р. Лясково дере BG3MA400R091 BG3DSWMA400R091 Марица 

15 Pека Санър дере за ПБВ на с. 

Васил Левски 

BG3MA400R094 BG3DSWMA400R094 Марица 

16 река Голяма Никуличница ПБВ кв. 

Сушица гр. Карлово 

BG3MA400R096 BG3DSWMA400R096 Марица 

17 Карловска река до гр. Карлово BG3MA400R097 BG3DSWMA400R097 Марица 

18 р.Сопотска (Леевица) BG3MA400R098 BG3DSWMA400R098 Марица 

19 р.Безименна - ляв приток на 

Стряма след Кърнарска река 

BG3MA400R099 BG3DSWMA400R099 Марица 

20 Дамлъ дере ПБВ BG3MA400R101 BG3DSWMA400R101 Марица 

21 Река Крушовска за доп. ПБВ на гр. 

Лъки 

BG3MA500R109 BG3DSWMA500R109 Марица 

22 р. Леденица ПБВ с. Косово BG3MA500R112 BG3DSWMA500R112 Марица 

23 р.Геренска от извори до с. 

Кръстевич (р. Вълковишки дол 

ПБВ) 

BG3MA500R122 BG3DSWMA500R122 Марица 

24 Река Раковица за ПБВ BG3MA500R124 BG3DSWMA500R124 Марица 

25 р. Тъмръшка до село Храбрино и 

притоци- р. Дормушевска и 

Пепелаша 

BG3MA500R127 BG3DSWMA500R127 Марица 

26 яз. Въча BG3MA600L133 BG3DSWMA600L133 Марица 

27 яз.Голям Беглик BG3MA600L138 BG3DSWMA600L138 Марица 

28 Река Широколъшка с всички нейни 

притоци 

BG3MA600R141 BG3DSWMA600R141 Марица 

29 Р. Въча и притоци от извори до вл. 

на Широколъшка 

BG3MA600R142 BG3DSWMA600R142 Марица 

30 Стара река от извори до река 

Дериндере -ПБВ 

BG3MA700R148 BG3DSWMA700R148 Марица 

31 р. Панова- с. Оборище, ПБВ BG3MA700R151 BG3DSWMA700R151 Марица 

32 Река Стрелчанска Луда Яна от 

извори до град Стрелча 

BG3MA700R153 BG3DSWMA700R153 Марица 

33 Река Панагюрска Луда Яна от 

извори до град Панагюрище 

BG3MA700R154 BG3DSWMA700R154 Марица 

34 р. Безименна местност Мулей BG3MA700R155 BG3DSWMA700R155 Марица 

35 р. Шиндар-ПБВ BG3MA800R161 BG3DSWMA800R161 Марица 

36 Река Смолска и р. Буновчица от 

вливането на р. Мирковска до 

устие 

BG3MA800R166 BG3DSWMA800R166 Марица 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 128 
 

№ Име на ВТ Код на ВТ Код на ЗЗВ Речен 

басейн 

37 р. Мирковска до село Мирково 

ПБВ 

BG3MA800R168 BG3DSWMA800R168 Марица 

38 Река Воздол с. Челопеч ПБВ BG3MA800R169 BG3DSWMA800R169 Марица 

39 р. Кьой дере над с. Чавдар ПБВ BG3MA800R170 BG3DSWMA800R170 Марица 

40 Река Бревинска с. Челопеч ПБВ BG3MA800R171 BG3DSWMA800R171 Марица 

41 Река Пирдопска от извори до гр. 

Пирдоп 

BG3MA800R172 BG3DSWMA800R172 Марица 

42 р. Златишка от извори до гр. 

Златица (Кору дере - ПБВ ) 

BG3MA800R173 BG3DSWMA800R173 Марица 

43 Река Еленска ПБВ BG3MA800R177 BG3DSWMA800R177 Марица 

44 р.Дълбоки дол, р.Гушава и 

р.Конски дол -ПБВ 

BG3MA800R178 BG3DSWMA800R178 Марица 

45 Река Куфарите BG3MA800R179 BG3DSWMA800R179 Марица 

46 р.Въртопа-ПБВ BG3MA800R182 BG3DSWMA800R182 Марица 

47 Река Златьовица ПБВ BG3MA800R183 BG3DSWMA800R183 Марица 

48 Язовир Батак BG3MA900L192 BG3DSWMA900L192 Марица 

49 р. Тополница от извори до гр. 

Копривщица- ПБВ 

BG3MA800R221 BG3DSWMA800R221 Марица 

50 яз. Белмекен BG3MA900L205 BG3DSWMA900L205 Марица 

51 р. Мътница под язовир Батак до 

притока и приток ПБВ 

BG3MA900R191 BG3DSWMA900R191 Марица 

52 Тупавишко дере BG3MA900R193 BG3DSWMA900R193 Марица 

53 Река Чепинска и притоци от 

извори до устие на Абланица и 

Хремщица 

BG3MA900R198 BG3DSWMA900R198 Марица 

54 Баш вада ПБВ BG3MA900R202 BG3DSWMA900R202 Марица 

55 Река Стара (Костенецка) от извори 

до устие на р. Чавча 

BG3MA900R206 BG3DSWMA900R206 Марица 

56 р. Крива река и р. Чаирска BG3MA900R229 BG3DSWMA900R229 Марица 

57 Река Марица от извори до с.Долна 

Баня и притоци 

BG3MA900R230 BG3DSWMA900R230 Марица 

58 яз. Асеновец - ПБВ BG3TU700L030 BG3DSWTU700L030 Тунджа 

59 р. Домуз дере - ПБВ, приток на р. 

Блягорница 

BG3TU700R034 BG3DSWTU700R034 Тунджа 

60 р. Твърдишка горно течение преди 

гр. Твърдица 

BG3TU700R038 BG3DSWTU700R038 Тунджа 

61 Стара река - от извори до 

водохващане с. Конаре 

BG3TU700R039 BG3DSWTU700R039 Тунджа 

62 р. Мъглижка от извори до 

гр.Мъглиж 

BG3TU900R045 BG3DSWTU900R045 Тунджа 

63 р. Корудере от извора до 

водохващане за ПБВ 

BG3TU900R056 BG3DSWTU900R056 Тунджа 

64 р. Тунджа от извори до гр. 

Калофер - ПБВ 

BG3TU900R060 BG3DSWTU900R060 Тунджа 

Източник: ПУРБ 2016-2021 проект 

Всички 48 подземни водни тела на територията на Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район са определени като зони за защита на водите, от които се 

извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или 

служат за водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 

2000/60/ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. Информация за подземните води е 
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представена в раздел 5.2.2 от настоящата Екологична оценка. 

7.3.1 Повърхностни води 

Районите, които ще са засегнати поради среден и висок потенциален риск от 

наводнения в ИБР съгласно ПУРН, са всичките 31 РЗПРН, посочени в Таблица 5.2.1-6 

от т.5.2.1. Освен това, значимо да бъдат засегнати водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване и водоизточници, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни 

нужди, водохващанията от повърхностни води, всички 63 зоните за защита на 

повърхностни води предназначени за ПБВ от табл. 5.2.1-6, а също и язовирите 

“Кърджали“ и “Студен кладенец“, чиито води са определени по силата на Директива за 

водите за къпане (76:160/ЕЕС) и Наредба №-11 като „ Води за къпане“. Съответно ще са 

засегнати пречиствателните станции за питейни води, тъй като в тях ще постъпват 

мътни и замърсени води, което ще затрудни пречиствателния процес (недостатъчно или 

никакво пречистване), което от своя страна ще доведе до неблагоприятно повлияване 

върху човешкото здраве. Ще бъдат засегнати и канализационните мрежи и системи, 

които обикновено връщат водите и се наводняват мазета и приземни етажи. Също така 

и ПСОВ в местата на заустване при високи мътни води, носещи всякакви твърди 

материали.  

7.3.2 Подземни води 

В ПУРН са регистрирани само два случая на значими минали наводнения вследствие на 

покачване на нивото на подземните води в комбинация с други природни фактори, 

описани в Таблица 7.3.2.1. 

Таблица 7.3.2.1. Регистрирани наводнения с участие на подземни води  

№ 

по 

ред 

Подземно водно 

тяло/ПВТ/ 

Код на ПВТ 

Област Община Населено 

място 

Тип на 

наводне-

нието 

Информация за 

пораженията 

Дата на 

настъп-

ване 

1 Порови води в 

Кватернер-

Горнотракийска 

низина 

BG3G000000Q013 

Пазард

жик 

Пазарджи

к 

Цар Асен-

Мирянци 

Речно, 

подземни 

води 

Засегнати жители, 

стопански обекти, над 

1000 дка селскостопански 

площи 

1973 

2 Карстови води-

Ермореченски 

басейн 

BG3G00000Pt040 

Смолян Златоград Златоград,

Старцево, 

Ерма река 

и др. 

Речно, 

дъждовно, 

подземни 

води, 

язовир 

„Златогра

д“ 

Загинали и засегнати 

жители, стопански 

обекти, над 1000 дка 

селскостопански площи, 

канализации и ГПСОВ, 

пътища I и II клас, 

преносна мрежа и друга 

инфраструктура 

30.11.1996 

 

Съгласно чл. 190, ал. 4, т. 2 от Закона за водите към зоните за защита на водите се 

причисляват и санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване и водоизточниците на минерални води. 

В ПУРН са описани 43 случая на засегнати от наводнения водовземни съоръжения от 

подземни води, помпени и пречиствателни станции за обществено питейно 

водоснабдяване и санитарно-охранителни зони, в това число в поречието на р. Aрда - 

12 случая, на р. Марица - 21 случая, на р. Тунджа - 8 случая и в поречието на р. Бяла - 2 

случая. 

Местоположението тези съоръжения в подземните водни тела и наличната информация 

за тях е отразена в Таблица 7.3.2.2. 
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Таблица 7.3.2.2. Засегнати от наводнения водовземни съоръжения от подземни 

води, помпени и пречиствателни станции за обществено питейно водоснабдяване 

№ 

по 
ред 

Подземно водно 

тяло/ПВТ/ 
Код на ПВТ 

 

Област 

 

Община 

Населено 

място 

Тип на 

наводнението 

Информация за 

засегнатите 
водовземните 

съоръжения  

Дата на 

настъп-
ване 

Код на РЗПРН, в 

който попада 
наводнението 

 Поречие на р. Арда  

1 Порови води в 
Кватернер- река Арда 

BG3G000000Q010 

Кърджали Крумов- 
град 

Странд-
жево 

Речно,  
снеготопене 

ПС „Странд-
жево“- 2 ТК , 

ШС и ПС 

„Тополово“  

02.08.2012 Не попада 

2 Порови води в 

Кватернер- река Арда 

BG3G000000Q010 

Кърджали Джебел, 

Момчил-

град 

Джебел-

Момчил-

град 

Речно, 

дъждовно, 

снеготопене 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

02.2012 BG3_ASPER_AR_03 

3 Порови води в 
Кватернер- река Арда 

BG3G000000Q010 

Кърджали Кърджали Люляково-
Перперек 

Речно, 
дъждовно, 

снеготопене 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

02.08.2012 Не попада 

4 Карстови води-Ардино-

Неделински басейн 

BG3G00000Pt042 

Смолян Неделино Неделино Речно,  

 снеготопене 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

02.07.012 BG3_ASPER_AR_04 

5 Карстови води-

Ермореченски басейн 
BG3G00000Pt040 

Смолян 

Кърджали 

Златоград, 

Кирково 

Мързян-

Пресека 

Речно, 

дъждовно, 
Язовир 

„Златоград“ 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

02.07.012 BG3_ASPER_AR_05 

6 Карстови води-Ардино-
Неделински басейн 

BG3G00000Pt042 

Кърджали Ардино Ардино Речно,  
 снеготопене 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

02.05.2012 Не попада 

7 Пукнатинни води- 
Източно Родопски масив 

BG3G00000Pg028 

Кърджали Момчил-
град 

Нановица Речно, 
дъждовно, 

снеготопене 

Кладенци, ПС и 
ПСПВ, част от 

СОЗ към ПС 

02.08.2012 Не попада 

8 Карстови води-Ардино-

Неделински басейн 
BG3G00000Pt042 

Кърджали Ардино Жълтуша Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

16.11.2007 Не попада 

9 Порови води в 

Кватернер- река Арда 
BG3G000000Q010 

Кърджали Крумов-град Крумов-

град 

Речно Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

01.11.1997 BG3_ASPER_AR_01 

10 Порови води в 

Кватернер- река Арда 

BG3G000000Q010 

Кърджали Крумов-град Крумов-

град 

Речно Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

23.09.2002 BG3_ASPER_AR_01 

11 Порови води в 

Кватернер- река Арда 

BG3G000000Q010 

Кърджали Крумов-град Крумов-

град 

Речно Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

26.01.2005 BG3_ASPER_AR_01 

12 Порови води в 
Кватернер- река Арда 

BG3G000000Q010 

Кърджали Кирково Върбен Речно Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

26.01.2005 Не попада 

 Поречие на р. Марица  

1 Порови води в Неоген-
Кватернер-Карловска 

котловина 

BG3G000000Q002 

Пловдив Карлово Дъбене Речно, 
дъждовно 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

08.05.2012 Не попада 

2 Порови води в 

Кватернер-

Горнотракийска низина 

BG3G000000Q013 

Хасково Харманли, 

Свиленград 

Марица, 

Преславец 

(ПС „Сви-

ленград“)-

Свиленград 

Речно, Язовир 

„Иваново“ 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

02.06.2012 BG3_ASPER_MA_01 

3 Порови води в 
Кватернер-

Горнотракийска низина 

BG3G000000Q013 

Хасково Харманли, 
Любимец 

Бисер, 
Любимец 

Речно, 
снеготопене 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

15.02.2010 BG3_ASPER_MA_01 

4 Порови води в Неоген-
Кватернер- Хасково 

BG3G00000NQ009 

Хасково Минерални 
бани, 

Хасково 

Спахиево- 
Стамбо-

лийски 

Речно, 
дъждовно 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

02.2006 BG3_ASPER_MA_02 

5 Порови води в Неоген-
Кватернер- Хасково 

BG3G00000NQ009 

Хасково Минерални 
бани, 

Хасково 

Спахиево- 
Стамбо-

лийски 

Речно, 
дъждовно 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

03.2006 BG3_ASPER_MA_02 

6 Порови води в Неоген-

Кватернер- Хасково 
BG3G00000NQ009 

Хасково Минерал-ни 

бани, 
Хасково 

Спахиево- 

Стамбо-
лийски 

Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

04.2006 BG3_ASPER_MA_02 

7 Порови води в 

Кватернер-Марица Изток 
BG3G000000Q012 

Ямбол Тунджа Скалица Язовир 

„Овчарица“ 

Кладенци,  

ПС „Инолии“  

02.03.2006 Не попада 

8 Порови води в 

Кватернер-

Горнотракийска низина 
BG3G000000Q013 

Стара 

Загора 

Братя 

Даскалови 

Мирово Язовир 

„Тюркмен 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

03.2006 Не попада 

9 Карстови води- Пазарджик Велинград Велинград Речно Кладенци,  1975 BG3_ASPER_MA_17 
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№ 

по 
ред 

Подземно водно 

тяло/ПВТ/ 
Код на ПВТ 

 

Област 

 

Община 

Населено 

място 

Тип на 

наводнението 

Информация за 

засегнатите 
водовземните 

съоръжения  

Дата на 

настъп-
ване 

Код на РЗПРН, в 

който попада 
наводнението 

Велинградски басейн 
BG3G00000Pt038 

ПС и ПСПВ, 
СОЗ 

10 Карстови води-

Велинградски басейн 

BG3G00000Pt038 

Пазарджик Велинград Велинград Речно Кладенци,  

ПС и ПСПВ, 

СОЗ 

05.06.2005 BG3_ASPER_MA_17 

11 Карстови води-

Велинградски басейн 

BG3G00000Pt038 

Пазарджик Велинград Велинград Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ, 

СОЗ 

30.12.2005 BG3_ASPER_MA_17 

12 Порови води в 
Кватернер- 

BG3G000000Q013 

BG3G000000Q009 
BG3G000000Q048 

Софийска, 
Пазарджик

Пловдив, 

Хасково 

Костенец-
Свиленград 

Костенец-
Свилен-

град 

Речно, 
дъждовно, 

Язовир 

„Тополница“ 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ, 

СОЗ 

04.08.2005 BG3_ASPER_MA_07 
BG3_ASPER_MA_01 

 

13 Порови води в Неоген-

Кватернер-Карловска 
котловина 

BG3G000000Q002 

Пловдив Карлово Неволя, 

Соколица 

Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

08.2005 Не попада 

14 Порови води в 

Кватернер-Пирдоп-
Златишка котловина 

BG3G000000Q001 

Софийска Златица Златица Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

14.07.1999 BG3_ASPER_MA_16 

15 Порови води в 
Кватернер-Пирдоп-

Златишка котловина 

BG3G000000Q001 

Софийска Златица Църквище Речно, 
дъждовно 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

03.06.2003 BG3_ASPER_MA_16 

16 Порови води в 

Кватернер-Пирдоп-

Златишка котловина 
BG3G000000Q001 

Софийска Златица Църквище Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

17.07.2002 BG3_ASPER_MA_16 

17 Порови води в 

Кватернер-Пирдоп-

Златишка котловина 
BG3G000000Q001 

Софийска Пирдоп, 

Панагю-

рище 

Душанци, 

Поибрене 

Речно, 

дъждовно,  

яз. Тополница 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

04.08.2005 BG3_ASPER_MA_16 

18 Порови води в 

Кватернер-Пирдоп-
Златишка котловина 

BG3G000000Q001 

Софийска Златица Златица Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

31.05.2005 BG3_ASPER_MA_16 

19 Порови води в 

Кватернер-
Горнотракийска низина 

BG3G000000Q013 

Пловдив Пловдив Първенец Речно  Кладенци,  

ПС „Юг“ на  
„В и К“ -

Пловдив 

1999 Не попада 

20 Порови води в 
Кватернер-

Горнотракийска низина 

BG3G000000Q013 

Пловдив Пловдив Пловдив Речно  Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

2003 BG3_ASPER_MA_04 

21 Порови води в 
Кватернер-

Горнотракийска низина 
BG3G000000Q013 

Стара 
Загора 

Братя 
Даскалови 

Горно 
Белево 

Речно  Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

23.08.1951 Не попада 

 Поречие на р. Тунджа 

1 Порови води в 

Кватернер- 
Ямбол-Елхово 

BG3G000000Q017 

Ямбол Тунджа, 

Елхово 

Кукурево-

Елхово 

Речно, 

дъждовно, 
снеготопене 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

08.02.2010 BG3_ASPER_TU_02 

2 Порови води в 

Кватернер- 
Ямбол-Елхово 

BG3G000000Q017 

Ямбол Тунджа Дряново Речно, 

дъждовно 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

13.02.2010 BG3_ASPER_TU_02 

3 Порови води в 
Кватернер- 

Ямбол-Елхово 

BG3G000000Q017 

Ямбол Тунджа Дражево Речно, 
дъждовно 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

13.02.2010 BG3_ASPER_TU_02 

4 Порови води в 
Кватернер- 

Ямбол-Елхово 

BG3G000000Q017 

Ямбол Тунджа Ханово Речно Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

30.03.2006 BG3_ASPER_TU_02 

5 Порови води в 

Кватернер- 

Ямбол-Елхово 

BG3G000000Q017 

Ямбол Тунджа Ханово Речно Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

01.03.2007 BG3_ASPER_TU_02 

6 Порови води в Неоген-

Кватернер--Казанлъшка 

котловина 
BG3G00000NQ003 

Стара 

Загора 

Казанлък, 

Николаево 

Казанлък, 

Николаево 

Речно, 

дъждовно, 

язовир 
„Жребчево“ 

Кладенци,  

ПС и ПСПВ 

12.08.2005 BG3_ASPER_TU_04 
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№ 

по 
ред 

Подземно водно 

тяло/ПВТ/ 
Код на ПВТ 

 

Област 

 

Община 

Населено 

място 

Тип на 

наводнението 

Информация за 

засегнатите 
водовземните 

съоръжения  

Дата на 

настъп-
ване 

Код на РЗПРН, в 

който попада 
наводнението 

7 Порови води в Неоген-
Кватернер--Казанлъшка 

котловина 

BG3G00000NQ003 

Стара 
Загора 

Казанлък, 
Николаево 

Казанлък, 
Николаево 

Речно Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

13.03.2006 BG3_ASPER_TU_04 

8 Порови води в Неоген- 
Ямбол-Елхово 

BG3G000000N014 

Ямбол Тунджа Милади-
новци, 

Драма 

Речно Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

12.03.2006 BG3_ASPER_TU_02 

 Поречие на р. Бяла 

1 Пукнатинни води- 
Ивайловградски масив 

BG3G00PtPg024 

Хасково Ивайловград  Меден буг-
Одринци 

Речно, 
снеготопене 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

14.02.2010 Не попада 

2 Пукнатинни води- 
Ивайловградски масив 

BG3G00PtPg024 

Хасково Ивайловград  Меден буг-
Одринци 

Речно, 
снеготопене 

Кладенци,  
ПС и ПСПВ 

06.02.2012 Не попада 

 

Със Заповед № РД-743/01.10.213 г на Министъра на околната среда и водите са 

утвърдени 31 РЗПРН, в това число 8 РЗПРН в басейна на р. Арда, 5 РЗПРН в басейна на 

р. Тунджа и 18 РЗПРН в басейна на р. Марица. В обхвата на 19 РЗПРН попадат 

множество водовземни съоръжения от подземни води и помпени станции за 

обществено питейно водоснабдяване, с потенциален риск от наводнения. Наличната в 

ПУРН информация за тях при 20, 100 и 1000 годишна вълна е обобщена в табл. 7.3.2.3. 
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Таблица 7.3.2.3. Риск от наводнения на водовземни съоръжения от подземни води и помпени станции за обществено питейно 

водоснабдяване 

№ 

по 

ред 

 

Код на РЗПРН 

Име на 

РЗПРН 

Код на  

подземното 

водно тяло 

Водовземни съоръжения и попмпени станции с потенциален риск от наводнения при 

20 годишна вълна 100 годишна вълна 100 годишна вълна 

1 BG3_ASPER_AR_01 Р. 

Крумовица-

Крумомград 

BG3G000000Q010 Шахтови кладенец на левия 

бряг на р. Крумовица, Шахтов 

кладенец с помпена станция на 

левия бряг на р. Елбасан дере  

Шахтов кладенец на левия бряг и 

шахтов кладенец и помпена станция 

на десния бряг на р. Крумовица, 

Шахтов кладенец с помпена станция 

на левия бряг на р. Елбасан дере 

Шахтов кладенец на левия бряг и 

шахтов кладенец и помпена 

станция на десния бряг на р. 

Крумовица, Шахтов кладенец с 

помпена станцияна левия бряг на 

р. Елбасан дере 

2 BG3_ASPER_TU_03 Р. Мочурица BG3G000000Q015 В и К обекти при с. Маленово, 

помпена станция, сондажен 

кладенец, шахта и др. между 

с. Воденичене и с. Джинот,  

помпена станция и сондажен  

кладенец между с. Джинот и 

с. Чарда, кладенец, шахтов 

кладенец, помпена станция и др. 

между с. Чадра и гр. Ямбол 

 
 

В и К обекти при с. Маленово, 

помпена станция, сондажен 

кладенец, шахта и др. между с. 

Воденичене и с. Джинот, помпена 

станция, сондажен кладенец и 

чешма между с. Джинот и с. Чарда, 

кладенец, шахтов кладенец, помпена 

станция и др. между с. Чадра и гр. 

Ямбол 

В и К обекти при с. Маленово, 

помпена станция, сондажен 

кладенец, шахта и др. между с. 

Воденичене и с. Джинот, помпена 

станция, сондажен кладенец и 

чешма между с. Джинот и с. 

Чарда, кладенец, шахтов кладенец, 

2 броя помпени станции и др. 

между с. Чадра и гр. Ямбол 

3 BG3_ASPER_TU_04 Р. Тунджа 

(Копринка-

Жребчево) 

BG3G00000NQ003 

BG3G000000Q015 
В и К обекти (24 броя шахтови 

кладенци, помпени станции и 

др.) при гр. Николаево, при с. 

Овощник, между с. Овощник и 

устието на р. Мъглижка, между 

гр. Мъглиж и с. Тулово, р. 

Мъглижка между с. Тулово и 

вливането й в р- Тунджа, при с. 

Ягода, между с. Зимница и с. 

Нова махала 

В и К обекти (31 броя шахтови 

кладенци, помпени станции и др.) 

при гр. Николаево, преди вливането 

на р. Енинска в р. Тунджа, при с. 

Овощник, между с. Овощник и 

устието на р. Мъглижка, между гр. 

Мъглиж и с. Тулово, р. Мъглижка 

между с.Тулово и вливането й в р. 

Тунджа, при с. Ягода, между с. 

Зимница и с. Нова махала 

В и К обекти (45 броя шахтови 

кладенци, помпени станции и др.) 

при Николаево, преди вливането 

на р. Енинска в р. Тунджа, при с. 

Овощник, между с. Овощник и 

устието на р. Мъглижка, между гр. 

Мъглиж и с. Тулово, р. Мъглижка 

между с. Тулово и вливането й в р. 

Тунджа, при с. Ягода, при с. 

Шаново, между с. Зимница и с. 

Нова махала, мажду гр. Николаево 

и яз. Жребчево 

4 BG3_ASPER_TU_05 Р. Тунджа-

Калофер 

BG3G00000NQ003 Няма Няма Дренаж при гр. Павел Баня 

5 BG3_ASPER_MA_01 Р. Марица-

граница 

BG3G000000Q048 Помпени станции 3 бр., 

каптажи 3 бр., тръбни и 

шахтови кладенци 5 бр. по 

двата бряга на р. Марица между 

Помпени станции 3 бр., каптажи 3 

бр., тръбни и шахтови кладенци 5 

бр. по двата бряга на р. Марица 

между гр. Симеоновград и гр. 

Помпени станции 3 бр., каптажи 3 

бр., тръбни и шахтови кладенци 5 

бр. по двата бряга на р. Марица 

между гр. Симеоновград и гр. 
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№ 

по 

ред 

 

Код на РЗПРН 

Име на 

РЗПРН 

Код на  

подземното 

водно тяло 

Водовземни съоръжения и попмпени станции с потенциален риск от наводнения при 

20 годишна вълна 100 годишна вълна 100 годишна вълна 

гр. Симеоновград и гр. 

Харманли, тръбен кладенец 

между гр. Харманли и гр. 

Любимец, шахтов кладенец на 

левия бряг на р. Бисерска 

между с. Болярски извор и с. 

Лешниково, каптаж и шахтови 

кладенци 3 бр. по двата бряга 

на р. Бисерска между с. Бисер и 

устието на р. Бисерска, помпена 

станция, тръбни кладенци 4 бр. 

и др. по двата бряга на р. 

Марица между гр. Любимец и 

гр. Свиленград, помпена 

станция по двата бряга на р. 

Марица при гр. Свиленград, 

Харманли, помпена станция и 

тръбни кладенци 4 бр. между гр. 

Харманли и гр. Любимец, шахтов 

кладенец на левия бряг на р. 

Бисерска между с. Болярски извор и 

с. Лешниково, каптаж и шахтови 

кладенци 3 бр. по двата бряга на р. 

Бисерска между с. Бисер и устието 

на р. Бисерска, помпена станция, 

тръбни кладенци 8 бр. и шахтови 

кладенци 3 бр. и др. по двата бряга 

на р. Марица между гр. Любимец и 

гр. Свиленград, помпени станции 3 

бр. и тръбни кладенци 8 бр. по двата 

бряга на р. Марица при гр. 

Свиленград, тръбен кладенец, 

шахтов кладенец и др. по двата 

бряга на р. Марица при гр. 

Свиленград 

Харманли, тръбен кладенец при 

гр. Харманли, помпена станция и 

тръбни кладенци 5 бр. между гр. 

Харманли и гр. Любимец, шахтови 

кладенци 2 бр. на левия бряг на р. 

Бисерска между с. Болярски извор 

и с. Лешниково, помпена станция, 

каптаж, тръбни кладенци 4 бр. и 

шахтови кладенци 2 бр. по двата 

бряга на р. Бисерска между с. 

Бисер и устието на р. Бисерска, 

помпена станция, тръбни кладенци 

8 бр. и шахтови кладенци 3 бр. и 

др. по двата бряга на р. Марица 

между гр. Любимец и гр. 

Свиленград, помпени станции 5 

бр. и тръбни кладенци 9 бр. по 

двата бряга на р. Марица при гр. 

Свиленград, тръбен кладенец, 

шахтов кладенец и др. по двата 

бряга на р. Марица при гр. 

Свиленград, тръбен кладенец, 

шахтов кладенец и др., тръбен 

кладенец, шахтов кладенец и др. 

ва лемия бряг на р. Марица при с. 

Капитан Андреево. 

6 BG3_ASPER_MA_02 Р. 

Харманлийск

а река 

BG3G00000NQ009 

BG3G000000Q048 

 
 

 

В и К обекти (29 броя шахтови 

кладенци, помпени станции и 

др.) по левия бряг на р. 

Хасковска над с. Въгларово, 

при гр. Хасково,между гр. 

Хасково и с. Подкрепа, на р. 

Харманлийска при при с. 

Брягово, по двата бряга на р. 

Узунджовска при с. Узунджово 

В и К обекти (47 броя шахтови 

кладенци, помпени станции и др.) по 

левия бряг на р. Хасковска над с. 

Въгларово, при гр. Хасково, между 

гр. Хасково и с. Подкрепа, по десния 

бряг на р. Балаклидере между с. 

Стамболийски и с. Подкрепа, на р. 

Харманлийска при с. Родопа и при с. 

Брягово, по двата бряга на р. 

Узунджовска при с. Узунджово и 

между него и устието на реката, по 

В и К обекти (54 броя шахтови 

кладенци, помпени станции и др.) 

по левия бряг на р. Хасковска над 

с. Въгларово, при гр. Хасково, 

между гр. Хасково и с. Подкрепа, 

по десния бряг на р. Балаклидере 

между с. Стамболийски и с. 

Подкрепа, на р. Харманлийска при 

с. Родопа, по двата бряга на р. 

Узунджовска при с. Узунджово и 

между него и устието на реката, по 
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№ 

по 

ред 

 

Код на РЗПРН 

Име на 

РЗПРН 

Код на  

подземното 

водно тяло 

Водовземни съоръжения и попмпени станции с потенциален риск от наводнения при 

20 годишна вълна 100 годишна вълна 100 годишна вълна 

десния бряг на р. Харманлийска при 

гр. Харманли 
десния бряг на р. Харманлийска 

при гр. Харманли 

7 BG3_ASPER_MA_03 Р. Сазлийка BG3G0000000Q012 Кладенци 2 бр. по двата бряга 

на р. Блатница, водонапорна 

кула по двата брята на р. 

Сазлийка при гр. Гълъбово, 

помпена станция на десния бряг 

на р. Сазлийка при с. Пясъчево, 

извор между с. Калугерово и 

устието на р. Сазлийка 

Кладенци 2 бр. по двата бряга на р. 

Блатница, кладенец, и водонапорна 

кула по двата брята на р. Сазлийка 

при гр. Гълъбово, помпена станция 

на десния бряг на р. Сазлийка при с. 

Пясъчево, извор между с. 

Калугерово и устието на р. Сазлийка 

Кладенци 2 бр. по двата бряга на р. 

Блатница, кладенец, и 

водонапорна кула по двата брята 

на р. Сазлийка при гр. Гълъбово, 

помпена станция на десния бряг на 

р. Сазлийка при с. Пясъчево, 

кладенец на левия бряг на р. 

Сазлийка при с. Навъсен, извор 

между с. Калугерово и устието на 

р. Сазлийка, кладенец при с. 

Медникорово на р. Соколица 

8 BG3_ASPER_MA_04 Р. Марица-

Димитровгра

д 

BG3G00000NQ009 

 
В и К обекти (48 броя шахтови 

и тръбни кладенци, помпени 

станции и др.) на левия бряг на 

р. Марица при устието на р. 

Мечка, по двата бряга на р. 

Марица при с. Великан, с. 

Ябълково, с. Крум, гр. 

Димитровград, в зоната на гр. 

Свиленград 

В и К обекти (69 броя шахтови и 

тръбни кладенци, помпени станции 

и др.) на левия бряг на р. Марица 

при устието на р. Мечка, по двата 

бряга на р. Марица при с. 

Скобелево, с. Сталево, с. Великан, с. 

Ябълково, с. Крум, гр. 

Димитровград, с. Брод, с. Черногор, 

в зоната на гр. Свиленград 

В и К обекти (71 броя шахтови и 

тръбни кладенци, помпени 

станции и др.) на левия бряг на р. 

Марица при устието на р. Мечка, 

по двата бряга на р. Марица при с. 

Скобелево, с. Сталево, с. Великан, 

с. Ябълково, с. Крум, гр. 

Димитровград, с. Брод, с. 

Черногор, в зоната на гр. 

Свиленград 

9 BG3_ASPER_MA_05 Р. Марица-

Пловдив 

BG3G000000Q013 

BG3G00000NQ018 
В и К обекти (8 броя шахтови и 

тръбни кладенци, помпени 

станции и др.) между гр. 

Пловдив и устието на р. 

Чепеларска, между селата 

Милево, Мирово и Виница, при 

с. Крушево 

В и К обекти (13 броя шахтови и 

тръбни кладенци, помпени станции 

и др.) на десния на р. Марица и 

левия бряг на р. Дермендере при гр. 

Пловдив, между гр. Пловдив и 

устието на р. Чепеларска, на левия 

бряг на р. Марица при с. Чалъкови, 

с. Белозем, между селата Милево, 

Мирово и Виница, при с. Крушево 

В и К обекти (18 броя шахтови и 

тръбни кладенци, помпени 

станции и др.) на десния бряг на р. 

Марица и на левия бряг на р. 

Дермендере при гр. Пловдив, на 

левия бряг на р. Марица при гр. 

Пловдив, с. Чалъкови, с. Белозем, 

между гр. Пловдив и устието на р. 

Чепеларска, между селата Милево, 

Мирово и Виница, при с. Крушево 

 

10 BG3_ASPER_MA_06 Р. Мечка BG3G000000Q013 

 
Няма Водовземане 1 бр. при гр. Първомай Водовземане 2 бр. при гр. 

Първомай 

11 BG3_ASPER_MA_07 Р. Марица- BG3G000000Q013 Водонапорна кула на левия Помпена станция на десния бряг на Помпена станция на десния бряг 
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№ 

по 

ред 

 

Код на РЗПРН 

Име на 

РЗПРН 

Код на  

подземното 

водно тяло 

Водовземни съоръжения и попмпени станции с потенциален риск от наводнения при 

20 годишна вълна 100 годишна вълна 100 годишна вълна 

Пазарджик BG3G00000NQ018 бряг на р. Марица при с. 

Огняново 

р. Марица при гр. Белово и при с. 

Звъничево, водонапорна кула на 

левия бряг на р. Марица при с. 

Огняново 

на р. Марица при гр. Белово и при 

с. Звъничево, водонапорна кула на 

левия бряг на р. Марица при с. 

Огняново, кладенец между гр. 

Стамболийски и с. Оризаре 

12 BG3_ASPER_MA_08 Р. Стряма BG3G000000Q013 

 
Помпена станция на р. Стряма в 

зоната на с. Ръжево Конаре, 

кладенец и водовземане 2 бр. на 

р. Пикла между с. Калояново и 

с. Дълго поле 

Помпена станция на р. Стряма в 

зоната на с. Ръжево Конаре, 

кладенец и водовземане 2 бр. на р. 

Пикла между с. Калояново и с. 

Дълго поле 

Помпена станция на р. Стряма в 

зоната на с. Ръжево Конаре, 

кладенец и водовземане 2 бр. на р. 

Пикла между с. Калояново и с. 

Дълго поле 

13 
BG3_ASPER_MA_10 Р. Потока-

Съединение 

BG3G000000Q013 

 
Кладенец на р. Потока при гр. 

Съединение 
Кладенец на р. Потока при гр. 

Съединение 
Кладенци 4 бр.по двата бряга на р. 

Потока при гр. Съединение 

14 
BG3_ASPER_MA_11 Р. Въча, 

Кричим 

BG3G000000Q013 

 
Кладенец-р. Въча преди гр. 

Кричим 

 

Кладенец-р. Въча преди гр. Кричим, 

кладенци 2 бр.-р. Въча след гр. 

Кричим 

Кладенец-р. Въча преди гр. 

Кричим, кладенци 2 бр.- 

р. Въча след гр. Кричим 

15 
BG3_ASPER_MA_12 Р. Девинска-

Девин 

Находище на 

минерална 

вода 

Няма Няма Минерален извор в западния край 

на гр. Девин и ул. „Бузлуджа“ 

16 
BG3_ASPER_MA_15 Р. 

Тополница-

Устие 

BG3G000000Q013 

 
Кладенци-р. Тополница между 

с. Лесичково и с. Калугерово 
Кладенци-р. Тополница между с. 

Лесичково и с. Калугерово, Кладенци-р. 

Тополница при с. Калугерово 

Кладенци-р. Тополница между 

с. Лесичково и с. Калугерово, 

Кладенци-р. Тополница при с. 

Калугерово, 

17 
BG3_ASPER_MA_16 Р. 

Тополница-

торно 

течение 

BG3G000000Q001 
BG3G00000K2029 

Няма Няма Извор на левия бряг на р. 

Тополница при устието на 

Кьйдере, Извор и помпена 

станция на десния бряг на р. 

Тополница северно от с. 

Петрич 

18 
BG3_ASPER_MA_18 Р. Мътивир-

Ихтиман 

BG3G00000NQ006 Извор и водовземане на левия 

бряг на р. Мътиовир при с. 

Веринско 

Извор и водовземане на левия бряг на р. 

Мътиовир при с. Веринско, водовземане 

на левия бряг на р. Мътивир около 

устието на р. Венковска, кладенец и 

водовземане 4 бр. на левия бряг нар. 

Мътивир и р. Сухи дол, водовземане 7 

бр. на левия бряг на р. Мътивир в зоната 

на гара Ихтиман, водовземане 4 бр. на 

десния бряг на р. Мътивир след гр. 

Извор и водовземане на левия 

бряг на р. Мътиовир при с. 

Веринско, помпена станция и 

водовземане 2 бр. на левия 

бряг на р. Мътивир около 

устието на р. Венковска, 

кладенец и водовземане 4 бр. 

на левия бряг нар. Мътивир и 

р. Сухи дол, водовземане 7 бр. 
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№ 

по 

ред 

 

Код на РЗПРН 

Име на 

РЗПРН 

Код на  

подземното 

водно тяло 

Водовземни съоръжения и попмпени станции с потенциален риск от наводнения при 

20 годишна вълна 100 годишна вълна 100 годишна вълна 

Ихтиман на левия бряг на р. Мътивир в 

зоната на гара Ихтиман, 

водовземане 4 бр. на десния 

бряг на р. Мътивир след гр. 

Ихтиман 
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Наводненията оказват пряко въздействие върху количественото и химичното състояние 

на подземните води. 

Въздействието върху количественото състояние се изразява във временно покачване на 

водното ниво с евентуално заливане на мазета и приземни помещения на жилищни 

сгради, съоръжения и комуникации, на земеделски площи при достигане на нивото до 

повърхността и пр. Това въздействие е кратковременно, с ограничен териториален 

обхват. 

Въздействието върху химичното състояние на подземните води произтича от 

инфилтрирането в тях на евентуално замърсени води от повърхностните водни потоци. 

Макар и кратковременни, негативните последствията от проникването на замърсители 

в подземните води са по-продължителни и обхващат по-обширен район от площта на 

наводнението. 

7.4 Зони за защита на водите - водни тела, определени като води за отдих и 

водни спортове, включително определените зони с води за къпане  

Зоните с води за къпане, определени като води за рекреация съгласно Директивата за 

водите за къпане 76/160/ЕИО и Наредба №-11.са 3 такива зони за къпане, разположени 

на два язовира – повърхностни водни тела от категория «езеро»на територията на ИБР 

и са посочени в Таблица 7.4.1. 

 

Таблица 7.4.1 Списък на зоните за къпане като зони за защита на водите 

№ Код на зоната Име на зоната 

Населено 

място 

Код на водното 

тяло 

Име на 

водното тяло 

1 BG4251606567009001 

яз. Кърджали 

Плаж 1 с. Брош BG3AR570L021 яз.Кърджали 

2 BG4251615000009002 

яз. Кърджали 

Плаж 2 с. Главатарци BG3AR570L021 яз.Кърджали 

3 BG4251615268009003 

яз. Студен 

кладенец" с. Гняздово BG3AR350L010 

яз.Студен 

кладенец 

 

7.5 Зони за защита на водите, определени за опазване на стопански ценни видове 

риби и други водни организми 

Зоните за защита на водите за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми (СЦВО) в ИБРБУ, определени съгласно Подход за определяне 

/актуализиране на зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за 

водите и техните екологични цели, са дадени в Приложение 3.6 от ПУРБ 2016-2021 

(проект) и съответно представени в графичен вид в настоящия доклад в Приложение 1. 

Десет от определените в ПУРН РЗПРН попадат частично в зони за защита на СЦВО, 

както следва: 

№ Код и име на зоната за опазване на СЦВО  Код на РЗПРН 

1.  BG3FSWAR800R030 - р. Крива река BG3_APSFR_AR_06 

2.  BG3FSWAR800R033 - р. Герзовска 

BG3_APSFR_AR_07 3.  BG3FSWAR800R031 - р. Бяла река 

4.  BG3FSWAR800R030 - р. Тикалска 

5.  BG3FSWMA800R173 - р. Кору дере BG3_APSFR_MA_16 

6.  BG3FSWMA900R201 - р. Марица BG3_APSFR_MA_07 

7.  BG3FSWMA100R001 - р. Марица BG3_APSFR_MA_01 

8.  BG3FSWTU900R045 - р. Селчанска 
BG3_APSFR_TU_04 

9.  BG3FSWTU900R042 - р. Тунджа 
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№ Код и име на зоната за опазване на СЦВО  Код на РЗПРН 

10.  BG3FSWTU900R060 - р. Тунджа BG3_APSFR_TU_05 

11.  BG3FSWTU135R005 - р. Тунджа BG3_APSFR_TU_01 

 

7.6 Зони за защита, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, 

включително уязвими и чувствителни зони 

Чувствителните зони имат за цел да опазят повърхностните води от увеличаващото се 

съдържание на хранителни вещества от отпадъчните води от населените места. 

Водосборните области на определените чувствителни райони трябва да отговарят на 

изискването за допълнително пречистване на градски отпадъчни води (пречиствателно 

стъпало за отделяне на азота и фосфора) за населени места с повече от 10 000 

еквивалентни жители (ЕЖ). Съгласно действащата към момента Заповед № РД-

970/28.07.2003 г. на МОСВ чувствителните зони в повърхностните водни обекти в 

ИББРУ са: целият басейн на р. Марица и р. Тунджа и басейна на р. Арда от извори до 

вливане на р. Крумовица. 

Уязвимите зони са определени за защита на подземните води от замърсяване с 

хранителни вещества от селскостопански източници. В Заповед № РД-146/25.02.2015 г. 

на министъра на околната среда и водите са определени уязвимите зони с изисквания 

към животновъдите и растениевъдите. Със Заповедта са определени 16 подземни водни 

тела, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, със следните кодове: BG3G00000NQ003, BG3G00000NQ004, 

BG3G00000NQ008, BG3G00000NQ009, BG3G000000N011, BG3G0000000Q012, 

BG3G000000Q013, BG3G000000N014, BG3G000000Q015, BG3G000000Q017, 

BG3G00000NQ018, BG3G000000Q048, BG3G0000PgN019, BG3G0000PgN026, 

BG3G0000T12034 и BG3G0000T13035. 

Уязвимите зони са особено важни за Източнобеломорски район поради факта, че 

всички подземни водни тела се използват за питейни цели с оглед защита на 

подземните води и съхраняването им като стратегически ресурс за поколенията. 

Определените уязвими зони въвеждат изисквания към животновъдите и земеделците за 

прилагане на добри земеделски практики. За Източнобеломорски район тази зона е 

една, но заема 16 620 km
2
, което представлява 47% от площта на района за басейново 

управление. Те включват пълния обхват на територията на 16 общини и частичен 

обхват на територията на 4 общини до надморска височина 450 m, на 2 общини до 

надморска височина 400 m, на 3 общини до надморска височина 350 m, на 4 общини до 

надморска височина 300 m, на 6 общини до надморска височина 250 m и на 3 общини 

до надморска височина 100 m. 

 

8 Съществуващи екологични проблеми 

Основните екологични проблеми и тенденции са разгледани по компоненти както 

следва. 

8.1 Въздух и климат 

Главният екологичен проблем по отношение на качеството на въздуха по данните от 

националната мрежа за контрол на КАВ е високото ниво на замърсяване с фини 

прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) в повечето от градовете в страната.  

През зимните месеци, в резултат от масовото използване на фосилни горива в повечето 

селища в различна степен в зависимост от микроклиматичните и топофизични 

характеристики на района се формират високи нива на замърсяване с ФПЧ10. Друга 

основна причина за това е приносът на транспорта, поради реемисия на прах от 
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пътищата, непочистени улици и евентуално разсипване на инертни материали от 

камионите в близост до строителни обекти. В някои ситуации в по-големите градове и 

натоварени кръстовища се формира и завишено ниво на азотните оксиди.  

Всички тези проблеми са подробно разгледани в разработените за всички градове с 

установени проблеми Програми за управлението и подобряването на КАВ. В 

програмите са предвидени редица мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух, което проличава в проявата на тенденции за намаляване на концентрацията на 

тези замърсители. В бъдещата актуализация на тези програми ще бъде отчетен ефекта 

от предприетите мерки и ще бъде направена съответната актуализация.  

Съществуващите проблеми по отношение на качеството на атмосферния въздух не са 

свързани с програмата и не се очаква реализацията на програмата да доведе до 

влошаването на КАВ. 

По отношение на климата, проблем свързан с настоящата програма е наблюдаваната 

тенденция на нарастване на честотата на неблагоприятните явления като обилни 

валежи и валежи с голям интензитет. 

8.2 Води 

8.2.1 Повърхностни води 

С прилагането на ПУРН, по отношение на повърхностните води не би трябвало да се 

очакват екологични проблеми, напротив- резултатът от реализацията ще доведат до 

изпълненито на целите на Директива 2000/60/ЕС за опазване и подобряване качеството 

на околната среда, до опазване чистотата на повърхностните води и съответно на 

прилежащите територии включително населени места.  

Възможно е възникване на проблеми в процеса на прилагането на мерките за 

управление на повърхностния отток поради наложителното сътрудничество с 

различните собственици на земята в рамките на водосборната област на дадено ВТ, 

сътрудничество със собствениците на язовирите и операторите, за да не се нарушат 

техните функции по стопанското им предназначение (водоснабдяване, напояване, 

електропроизводство и др.) Преразглеждането и преоценката на ретезионната 

способност на съществуващите водоеми е свързано с по-дългосрочно планиране на 

напояваните площи и оценка на годността на магистралните напоителни канали да 

поемат високите води. Важни са своевременния ремонт/ рехабилитация или други 

технически и икономически мерки с които броят на „потенциално опасните язовири“ да 

са сведени до минимум. 

Сред съществуващите проблеми трябва да се отчете и следният антропогенен фактор, 

който също има голямо значение за състоянието на повърхностните води, а именно 

нерегламентираното водовземане от повърхностни води. То е основно за поливане на 

селско-стопански земи и култури. Това е съществено за малките притоци, както и за 

големи реки в периоди на маловодие. Друга антропогенна дейност е 

нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци в речните русла. От него отново 

най-засегнати са малките реки.  

8.2.2 Подземни води 

Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че предимно 

първите под повърхността подземните водни тела не са защитени от природни и 

антропогенни въздействия, които влияят негативно върху количественото и химичното 

им състояние. Основни сред тях са:  

 заустване на отпадъчните води от населените места без изградена и/или 

частично изградена канализация без пречиствателни съоръжения; 
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 земеделски дейности и животновъдство, свързани с прилагане на торове и 

препарати за растителна защита; 

 инфилтрация на замърсители от съществуващите депа за твърди битови 

отпадъци без изградени изолационни екрани и от нерегламентирани сметища, от 

стари производствени площадки; 

 нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово 

водоснабдяване и други цели; 

 добив на подземни богатства (мини, хвостохранилища, кариери, газонаходища); 

 инфилтрация на замърсени води при наводнения; 

 засушаване; 

 силна повърхностна ерозия при интензивни валежи. 

В редица планове и програми (напр. ПРСР 2015-2020 г., ПУРБ 2016-2021 г. и др. 

посочени по-горе в раздел 4), се предвиждат дейности, при чието прилагане, наред с 

предвидените в ПУРН, би могло да се очаква подобряване, евентуално и незначително 

влошаване, на качеството на подземните води. Само мерките, предвидени в ПУРН за 

намаляване на инфилтрацията на замърсени води в подземните води при наводнения 

самостоятелно ще повлияят върху екологичното състояние на подземните води в 

РЗПРН.  

8.3 Почви 

Основните екологични проблеми и тенденции по отношение на почвите се изразяват 

най-вече с развитие на проблемите свързани с почвено запечатване, ерозия, свлачищни 

процеси, локално замърсяване и вкисляване и засоляване. 

Процесът на почвено запечатване се отнася за почви, използвани и трайно застроени за 

селищно изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и 

транспортни участъци, пътна и железопътна мрежа и др. Очаква се през следващите 

години процесът да е още по-силно изразен поради запазващите се темпове на 

разрастване на някой селищни структури и развитието на съпътстваща инфраструктура 

Почвената ерозия засяга огромни площи от територията на страната. Тя е естествен 

процес, който е силно зависим от антропогенните фактори. Обезлесяването и 

прочистването на естествената растителност при реализация на инфраструктурни, 

промишлени, туристически и др. проекти, интензивното земеделие и липсата на 

адекватни противоерозионни мероприятия водят до задълбочаване на проблемите, 

свързани със загуба на ценни почви в следствие на развитието на ерозия. Свлачищата 

също са природни процеси и причините за възникването им са свързани със силно 

пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони, но са 

и много зависими от дейността на човека в урбанизираните райони. 

Локалното замърсяване на почвите е свързано най-често с транспортната мрежа, 

складовете за опасни вещества и промишлените предприятия. Проблемите, свързани с 

транспорта, се изразяват в локални замърсявания с нефтопродукти, засоляване на 

околните почви в следствие на поддръжката на пътната мрежа в зимни условия и 

замърсяване с битови отпадъци. Всички складове за опасни вещества създават реална 

опасност за околната среда и населението, а промишлените предприятия са един от 

основните източници на замърсяване на почвите с тежки метали. 

Вкисляването е процес, при който под действие на природни и антропогенни фактори 

се увеличава съдържанието на киселини в почвата. Реакцията на почвата влияе пряко 

върху подвижността и усвоимостта на хранителните и нехранителните елементи, а 
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оттам и върху растежа и развитието на растенията. Селскостопанските култури 

реагират силно на високата почвена киселинност, като най-уязвими са растенията в 

начален стадии на развитие. 

Засоляването е процес при който в почвата се натрупват водоразтворими соли над 1% 

или обменен натрий с количество по-голямо от 15% от сорбциония капацитет на 

почвата. Засолените почви обикновено заемат равнинни терени със слаб или без отток 

на повърхностните води. При това положение водите, които носят почвеният разтвор, 

се изкачват много близко до повърхността и при изсъхване на почвата солите 

кристализират. Засоляване се получава също при широко прилагане на изкуствено 

напояване. 

8.4 Ландшафт 

При ландшафта има няколко основни въпроса, като липсата на конкретно 

законодателство, замърсяване на компонентите на ландшафта, промяна на видовете 

ландшафт, нарушения на ландшафта и визуално-естетично въздействие. 

Липса на нормативна база - Понастоящем единственият нормативен документ в 

България, който предвижда опазване и управление на ландшафта, е Европейската 

конвенция за ландшафта. Липсата на национално законодателство в областта на 

ландшафта е сериозна пречка за правилната оценка на въздействието върху ландшафта 

и съставните му части и съответно за опазването му. Необходимо е законово да се 

регламентират дейностите по опазване и устойчиво управление на ландшафтите.  

Замърсяване на компонентите на ландшафтите - Проблем свързан с опазване на 

ландшафтите е замърсяването на компонентите на ландшафта, каквито са почвите, 

растителността, местообитанията с тежки метали, изкуствени торове и препарати за 

растителна защита, миграция на замърсителите по хранителните вериги, и в 

екосистемите, увреждане на компонентите на ландшафтите при наводнения, пожари, от 

инфилтрата на нерегламентирани сметища. Наличието на ерозионни процеси и 

необходимостта от минимизиране на мътността на реките и количеството на твърдия 

отток също причиняват замърсяване на ландшафтите. Проблемите с опазване на 

ландшафтите в района са свързани не само с необходимостта да бъдат рекултивирани 

нарушените площи при експлоатацията на сметища, от минна дейност, закриване и 

рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или отделни 

предприятия, но и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, 

сгуроотвали и други подобни съоръжения, както и да се разшири залесителната 

дейност и провеждането на противоерозионни мероприятия в районите които са 

ерозирали или застрашени от ерозия. В резултат от строителните дейности при 

изграждане на нови обекти, реконструкцията и модернизацията на съществуващите 

обекти и полагането на необходимата инфраструктура се получава запрашаване и 

замърсяване на компонентите на ландшафтите с тежки метали и сажди от пътищата; с 

отпадъци и гориво-смазочни материали от автотранспорта и строителната механизация, 

и от дейностите свързани с поддръжка на транспорта. Строителните дейности следва да 

бъдат съобразени с опазване на визуално-естетическото въздействие и запазването на 

екологично равновесие в екосистемите.  

Промяна на типовете ландшафти - Проблем за опазване на ландшафтите в 

Източнобеломорския район е нарушаване и замърсяване на съществуващите 

ландшафти при антропогенизацията и създаване на нови типове антропогенни, 

техногенни, промишлени, селищни и комуникационни ландшафти. Създаване на нови 

ландшафтни типове в резултат от изграждане на новите съоръжения и 

антропогенизацията на териториите е също съществен проблем. Те имат 

неблагоприятно визуално-естетическо въздействие, заместват естествените ландшафти 

и се увеличават като площи с всяка следваща година.  
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Нарушаване на ландшафтите - Нарушенията върху ландшафтите могат да бъдат преки 

и вторични. Преките нарушения на ландшафтните компоненти се наблюдават по време 

на строителни дейности, рехабилитацията и модернизацията на всички видове обекти и 

тяхната инфраструктура и са резултат от присъствието и експлоатацията на строителна 

техника на площадката, като се получава и визуално-естетическо натоварване на 

териториите. Вторични промени в ландшафтите се наблюдават вследствие на следните 

дейности: промени в използването на земята, поставянето на огради и осветление, 

промени на характера на ландшафтите вследствие причинени от интензификацията на 

използването на терените, ерозия на почвите, въздействие върху ландшафтите в 

резултат на ландшафтното оформяне на терените. 

Визуално-естетически въздействия - Вторични промени върху ландшафтните 

компоненти има вследствие изграждането на нови структури и обекти, диги, 

съоръжения, рехабилитация и поддържане на съществуващите канализационни мрежи,. 

Визуални въздействия се получават при поддържане и подобряване състоянието на 

съществуващи язовири или изграждането на нови язовири, изграждане на защитни 

горски пояси, опазване на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата, подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, 

сгуроотвали и други подобни съоръжения, почистване и рекултивация на замърсени 

терени от минна дейност, закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми 

промишлени зони или отделни предприятия. 

8.5 Биологично разнообразие 

Като цяло, усилената урбанизация и презастрояване, интензификацията на транспорта, 

замърсяването на вътрешните водни басейни и нови територии с производствени и 

битови отпадъци и др. са мощни отрицателни фактори, които влияят на изобилното и 

самобитно биологично разнообразие в България. 

Презастрояването или развитието на туристическа и друга инфраструктура в по-

чувствителните райони (в т.ч защитени територии, обекти от Натура 2000, редки и 

уязвими местообитания и екосистеми като влажни местности, участъци по коритата на 

реки, гори и др.) става по-сериозен проблем през последните години.  

Шосейният транспорт е общ екологичен проблем и отрицателното му влияние върху 

околната среда конкретно засяга биологичното разнообразие.  

Замърсяването на въздуха, особено в големите градове в резултат на интензивното 

движение на автомобили води до влошаване на средата за живот, оттам до 

ограничаване на биологичното разнообразие и дори до изчезване на синантропни 

видове птици и бозайници. Отлагането на замърсители на въздуха е продължаващ 

проблем за здравното състояние на горите и местата на растителните общности. Той 

нарушава естествения баланс на организми или екосистеми пряко или чрез 

подкисляване на почвите. Взаимодействието на отложените замърсители на въздуха с 

листната маса променя хранителния статус на дърветата и засилва податливостта им на 

болестотворни гъбички или насекоми-вредители.  

Общият брой на видовете, които са чужди за България, нараства постоянно от 1900 г. 

насам. Най-уязвимите местообитания предвид навлизането и натурализирането на 

чужди растителни видове са тези, създадени от човека, последвани от местообитанията 

в речните долини. 

Безконтролното изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми на изходите 

на населените места, около пътните артерии и замърсяването на зелените площи също е 

значителен проблем. Това пряко влошава местообитанията, унищожава ценни 

растителни видове и влияе пряко и косвено на разнообразието на фауната. 

Горските пожари са голям проблем за флората и фауната, тъй като те променят всички 
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условия на околната среда, в т.ч. унищожават растителни и животински видове, много 

от които са редки и ценни, частично или изцяло унищожават слоя от чернозем, 

създават предпоставки за проникване и развитие на гъбични и други вредни организми, 

което води до нарушаване на стабилността на екосистемите.  

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 

застрояването 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. 

Проблем на фауната в района е фрагментацията на местообитания, унищожаването на 

места за 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. 

8.6 Културно-историческо наследство 

Основните проблеми, свързани с опазването на културното и историческото 

наследство, могат да се обобщят както следва: 

 Недостатъчно съответствие с изискванията за защита и опазване на 

недвижимите културни ценности по Закона за устройство на територията, 

Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда и 

постановленията към тях;  

 Непредвидени и непредприети превантивни мерки за физическа защита и 

съхранение;  

 Работи по съхранение и възстановяване (РСВ), които не са изпълнени 

качествено или с неподходящи за РСВ материали, засягащи конкретните 

условия (микроклимат) в средата на представяне; 

 Неподходящо избрани материали за РСВ във връзка с устойчивите и 

конкретните условия (микроклимат) в средата на представяне; 

 Некомпетентност и импровизации при извършване на текущите ремонтни 

работи и РСВ в строителните и възстановителни работи на недвижимите 

културни ценности в тяхната среда на представяне; 

 Липса на институционализиран постоянен контрол на промените в параметрите 

на различните фактори, влияещи на материалните носители и средата на 

представяне на обектите на културното наследство;  

 Непълно изяснени режими за опазване, съхранение и управление на 

популяризирането на културните ценности; 

 Подреждане по приоритет на дейностите, които са рискови с оглед опазването и 

съхраняването на недвижимите културни ценности и действия за обновяване 

както на самите ценности, така и на средата на представянето им. 

8.7 Материални активи 
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Част от материалните активи, имащи отношение към контролирането на рисковете от 

наводнения на територията на Източнобеломорски РБУ, не са в добро техническо 

състояние, а на някои места дори липсват. Като проблемни могат да се определят 

остарелите хидротехнически съоръжения, неукрепените брегове, разрушената 

инфраструктура около водните обекти. Други материални активи, които оказват 

влияние върху водните обекти и се определят като създаващи екологични проблеми, са 

лошото състояние на съществуващите хидромелиоративни съоръжения, остарелите 

водоснабдителни и канализационни мрежи. Преобладаващата част от дигите например 

са строени през миналия век и някои от тях не са в добро състояние, има разрушени 

участъци вследствие на природни бедствия и човешки действия или бездействия. 

Липсва систематизирана информация по отношение на корекциите на реките и има 

случаи на неизяснена собственост и отговорност за подържане на някои язовири и 

водоеми.  

8.8 Отпадъци 

Съществуващите проблеми, произтичащи от дейностите, свързани с управлението на 

отпадъците и водещи до увеличаване на риска от наводнения са, големият брой 

нерегламентирани сметища, много от които се намират в руслата на реките, което 

създава потенциална опасност за тези водни обекти.  

Проблем е и съхраняването на значителни количества негодни за употреба препарати за 

растителна защита, които няма къде да бъдат обезвредени и представляват потенциален 

риск за замърсяване на околната среда. 

8.9 Население, човешко здраве 

В Източнобеломорски РБУ са определени 31 района със значителен потенциален риск 

от наводнения, чието разпределение е съответно: 8 района в поречието на р. Арда, 5 в 

поречието на р. Тунджа и 18 района по поречието на р. Марица. Приблизително общата 

дължина на районите със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на 

ИБРБУ е 1 078 км, което представлява риск от засягане на много хора, както постоянно 

живеещи, така и временно пребиваващи или преминаващи. Това е съществен здравно-

екологичен проблем, свързан със здравето и живота на тези хора. В някои от тези 

райони вече са възниквали наводнения и са отбелязани съществени материални загуби 

за населението, застрашено е здравето на хората, техния нормален живот и социалните 

им дейности. Съществен проблем е и фактът, че голяма част от хората изобщо не знаят 

как да реагират при опасност от наводнения или възникване на такива. 

 

9 Цели на опазване на околната среда 

9.1 Цели на опазване на околната среда на международно равнище 

Основните цели за опазване на околната среда на международно ниво включват тези, 

посочени в ключови стратегии, програми и планове на ЕС, като за основен 

стратегически документ се приема Стратегия "Европа 2020". 

С изпълнението на тази стратегия Европа се стреми да постигне растеж, който да бъде 

интелигентен, приобщаващ и устойчив. 

Интелигентен растеж означава постигане на по-добри резултати в ЕС в областта на: 

 образованието (прилагане на стимули за хората да се учат и да 

подобряват уменията си); 

 научни изследвания/иновации (създаване на нови продукти/услуги, които 

водят до растеж и работни места и съдействат за решаване на социалните 

проблеми); 
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 дигитално общество (използване на информационни и комуникационни 

технологии); 

Приобщаващ растеж означава: 

 Подобряване равнищата на заетост в Европа - повече и по-добри работни 

места, особено за жените, младежта и по-възрастните хора; 

 Съдействие на хората от всички възрастови групи да предвидят и да се 

приспособят към промените чрез инвестиции в умения и обучение; 

 Модернизиране на пазарите на труда и социалните системи; 

 Осигуряване облагите от растежа да достигнат до всички части на ЕС. 

Устойчив растеж означава: 

 Развитие на по-конкурентна икономика с ниска въглеродна интензивност, 

в която ресурсите се използват по ефективен и устойчив начин; 

 Опазване на околната среда, намаляване на емисиите и недопускане на 

загуба на биоразнообразие; 

 Използване на водещото положение на Европа в разработването на нови 

екосъобразни технологии и производствени методи; 

 Въвеждане на ефективни интелигентни електроразпределителни мрежи; 

 Използване на мрежи в европейски мащаб за осигуряване на нашите 

предприятия на допълнително конкурентно предимство (особено на 

дребните производители); 

 Подобряване на условията за дейността, особено за малките и средните 

предприятия; 

 Подпомагане на потребителите да правят напълно осведомен избор. 

Стратегия „Европа 2020“ има 5 водещи цели за периода до 2020 г., както следва:  

 Заетост - работни места за 75% от хората на възраст между 20 и 64 г.; 

 Научни изследвания и иновации - инвестиране на 3% от БВП на ЕС 

(отчитайки и публичния, и частния сектор) в научни изследвания и 

иновации; 

 Изменение на климата и устойчивост на енергетиката - намаляване на 

емисиите на парникови газове с 20% спрямо 1990 г., добиване на 20% от 

енергията от възобновяеми енергийни източници (индивидуалната цел за 

България е 16%); увеличаване на енергийната ефективност с 20%; 

 Образование - намаляване на броя деца, отпадащи от училище без да 

завършат, с 10%; поне 40% от населението на възраст 30-34 г. следва да 

има висше образование; 

 Борба с бедността и социалното изключване - намаляване с най-малко 20 

млн. на броя хора, изложени на риск от бедност и социално изключване; 

Тези 5 цели на равнище ЕС се адаптират и превръщат в национални цели за всяка 

държава-членка в съответствие с конкретното състояние и обстоятелствата в нея.  

Приоритетите и целите при управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

РБУ са определени на база дефинираните на национално ниво приоритети и цели. 

Предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели най-вече по отношение на 

опазването на околната среда. 
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9.2 Цели на опазване на околната среда на национално равнище 

Целите за опазване на околната среда на национално ниво са отразени в основните 

планове, програми и стратегии за България, като Националната програма за развитие 

България 2020 г. (НПР БГ 2020) (приета от МС на 19.12.2012 г.), която е водещ 

стратегически и програмен документ, определящ целите и политиките за развитието на 

страната до 2020 г. В момента това е най-новият документ, съдържащ целите за 

опазване на околната среда до 2020 г. на национално ниво. Сред другите основни 

национални документи са Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г, 

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и др.  

Основната цел на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 

стопанската дейност от наводненията в Източнобеломорски район за басейново 

управление и по-конкретно – в определените райони със значителен потенциален риск 

от наводнения. 

9.3 Цели на опазване на околната среда на поднационално равнище (РБУ) 

ПУРН 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 й. В него е включена 

Програма от мерки, която се съсредоточава върху предотвратяване, защита, 

повишаване на подготвеността и информираността по отношение на наводненията. В 

този аспект предвижданията на ПУРН в Източнобеломорски РБУ са свързани най-вече 

със регионалните, областни и общински или секторни стратегически документи, а 

именно: Регионални планове за развитие, Регионални генерални планове за 

водоснабдяване и канализация, Областни стратегии за развитие и Областни планове за 

защита при бедствия, Общински планове за развитие и Общински планове за действия 

при наводнения, както и Планове за управление на защитени територии и зони за 

защита на водите. Техните приоритети и цели, както и тези на самия ПУРН, подкрепят 

целите за опазване на околната среда. 

 

10 Въздействия върху околната среда 

Въздействията върху околната среда са оценени на ниво приоритети и действия на 

ПУРН и на ниво мерки. 

10.1 Оценка на въздействията на ниво приоритети и цели 

В следващата таблица е направен анализ на потенциалното въздействие върху околната 

среда на приоритетите и действията на ПУРН в Източнобеломорски РБУ с оглед на 

екологичните и социалните аспекти, които имат отношение към тях.  
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Оценка на приоритетите и целите на ПУРН в ИБРБУ 

Приоритети Действия 

Екологични и 

социални 

аспекти 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда Обща 

оценка 

1.Опазване на 

човешкото здраве  

  

Минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора 

при наводнения в 

идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата 

на речния басейн 

Население 

Човешко здраве 

ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се 

съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, 

включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и 

отчита характеристиките на Източнобеломорски район за басейново 

управление. Предвид това изпълнението на тази дейност ще има изцяло 

положително въздействие върху населението и човешкото здраве, като се 

минимизират броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения. 

+ 

Осигуряване бързо отвеждане 

на водите при интензивни 

валежи и наводнения в 

идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата 

на речния басейн 

Всички аспекти Изпълнението на тази дейност ще има пряко положително въздействие за 

населението, човешкото здраве и материалните активи, като косвено ще 

благоприятства и компонентите на околната среда.  
+ 

Възстановяване на 

нормалните условия за живот 

в РЗПРН в обхвата на речния 

басейн 

Население 

Човешко здраве 

Нормалните условия на живот са ключови за населението, за общественото и в 

частност човешкото здраве. Изпълнението на тази дейност ще има 

положително въздействие върху населението и най-вече върху физическото и 

психическо здраве на хората. 

+ 

 

Минимизиране на щетите при 

наводнение на социалната 

инфраструктура в населените 

места в РЗПРН в обхвата на 

речния басейн 

Материални 

активи 

Население 

Човешко здраве 

Дейността ще има пряко положително въздействие за населението, човешкото 

здраве и материалните активи, като косвено ще благоприятства и компонентите 

на околната среда. + 

2. По-висока 

степен на защита 

на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

Подобряване на защитата на 

пътната инфраструктура в 

РЗПРН в обхвата на речния 

басейн 

Материални 

активи 

Население 

Човешко здраве 

Води 

Почви 

Ландшафт 

Биоразнообразие 

Доброто състояние на техническата инфраструктура е предпоставка за опазване 

на населението и човешкото здраве и живот. Предвид това изпълнението на 

тази дейност от една страна ще има силно положително въздействие върху 

населението и човешкото здраве, но от друга при необходимост от 

извършването на строителни работи може да се очаква увреждане/нарушаване 

на почвите, биоразнообразието, водите и ландшафта в района на строителните 

площадки. 

0/+ 

Подобряване на защитата на 

стопанските обекти в 

идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата 

на речния басейн 

Всички аспекти Защитата на стопански обекти ще има положително въздействие както върху 

тях самите, като ги опазва от възможни разрушения, така и върху населението. 

При необходимост от строителни работи, а в някои случаи и по време на 

експлоатацията на предвидени съоръжения за защита може да се очаква 

отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 

0/+ 
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Приоритети Действия 

Екологични и 

социални 

аспекти 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда Обща 

оценка 

3.Повишаване 

защитата на 

околната среда  

  

  

  

Подобряване на защитата на 

канализационните системи в 

РЗПРН в обхвата на речния 

басейн 

Всички аспекти Защитата на канализационните системи от наводнения и възникналите в 

следствие на тях проблеми ще има силно положително въздействие върху 

компонентите на околната среда и най-вече върху водите, почвите, ландшафта, 

населението и човешкото здраве. 

+ 

Подобряване на защитата на 

IPPC предприятията в 

идентифицираните заливни 

територии в РЗПРН в обхвата 

на речния басейн  

Всички аспекти Защитата на индустриалните обекти, както в дългосрочен, така и в 

краткосрочен план ще има дългосрочно положително въздействие върху 

всички компоненти и фактори на околната среда, населението и човешкото 

здраве. Изпълнението на тази дейност ще доведе до повишаване и на 

сигурността в тези обекти. 

+ 

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 речния басейн  

Води 

Почви 

Ландшафт 

Биоразнообразие 

Население 

Човешко здраве 

Очаква се изцяло положителен ефект върху компонентите на околната среда. 

Дейността ще окаже положително въздействие и върху населението за 

поддържане на нормални условия на живот. 

+ 

Подобряване на 

водозадържащата способност 

на земеделски, горски и 

крайречни територии в 

обхвата на РЗПРН в обхвата 

на РЗПРН в обхвата на 

басейна на речния басейн  

Води, 

Почви 

Биоразнообразие 

Население 

Изпълнението на тази дейност ще има положително въздействие най-вече 

върху водите, почвите, като осигури оптимални условия за обитаване на 

флората и фауната.  

+ 

4.Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението  

Повишаване на 

подготвеността на 

населението за действия при 

наводнения в общините, на 

чиято територия има 

определени РЗПРН в обхвата 

на речния басейн  

Население 

Човешко здраве 

Повишаване на подготвеността на населението за наводнения ще има 

подчертан положителен ефект във връзка с опазване на общественото и 

човешко здраве. 

+ 

Подобряване на реакциите на 

населението при наводнения в 

общините, на чиято територия 

има определени РЗПРН в 

обхвата на речния басейн 

Население 

Човешко здраве 

Подобряването на реакциите на населението при наводнения е в пряка връзка с 

повишаване на подготвеността на населението при наводнения. Изпълнението 

на целта ще има положително въздействие върху населението във връзка с 

опазване на общественото и човешко здраве. 

+ 

5.Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН  

Създаване на съвременна 

нормативна уредба за 

устройствено планиране в 

Всички аспекти Изпълнението на тази дейност няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, както и към населението и човешкото здраве, но 

би подпомогнала изпълнението на другите заложени цели на ПУРН и така 

+ 
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Приоритети Действия 

Екологични и 

социални 

аспекти 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда Обща 

оценка 

  

  

  

  

общините от речния басейн, 

на чиято територия има 

определени РЗПРН 

индиректно ще повлияе на опазването и съхранението на околната среда. 

Осигуряване на оперативна 

информация за управление на 

риска от наводнения в 

общините от речния басейн, 

на чиято територия има 

определени РЗПРН 

Население 

Човешко здраве 

Изпълнението на тази дейност няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, но реализацията й би подпомогнало 

информирането на населението и опазването на общественото и човешко 

здраве. 

+ 

Повишаване на 

квалификацията на персонала, 

ангажиран с управление на 

риска от наводнения в 

общините от речния басейн, 

на чиято територия има 

определени РЗПРН 

Всички аспекти Изпълнението на тази дейност няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, но реализацията й ще доведе до въвличане на 

квалифициран персонал при УРН, а това ще допринесе до намаляване на 

щетите/жертвите от наводнения и косвено ще благоприятства състоянието на 

околната среда. 

+ 

Минимизиране на риска от 

наводнения по водното 

течение за целия речен басейн  

Всички аспекти Изпълнението на тази дейност ще има положително въздействие върху всички 

компоненти на околната среда, населението и човешкото здраве, като се 

минимизира риска от възникване на наводнение. 

+ 

Осигуряване адекватно 

реагиране при наводнения на 

публичните институции в 

общините от речния басейн, 

на чиято територия има 

определени РЗПРН  

Население, 

Човешко здраве 

Изпълнението на тази дейност няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, но реализацията й ще доведе до намаляване на 

щетите/жертвите от наводнения. 

+ 
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10.2 Оценка на въздействията на ниво мерки 

В следващата таблица е направен анализ на потенциалното въздействие на заложените в ПУРН мерки върху околната среда, населението 

и човешкото здраве. 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_01_01 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 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_01_02 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.  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино 

При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

негативните им последици за околната среда. 

AR_01_03 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  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

AR_01_04 Залесяване на 

бреговете и 

заливаемите 

тераси с 

подходящи 

дървесни видове 

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси на р. Крумовица 

в участъка от устието на р. Свински 

дол в землището на с. Едрино до 

началото на гр. Крумовград с 

подходящи дървесни видове - обща 

площ за залесяване по двата бряга - 

50 дка  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на склоновете и бреговете към 

реката, ограничаване на бреговата ерозия и 

повишаване на водозадържащата способност на 

терена ще има общ положителен ефект за околната 

среда и населението. 

+ + + 

AR_01_05 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) 

Кърджали гр. 

Крумовград 

Въздействията върху околната среда ще бъдат 

локални, временни (най-вече за периода на 

строителството), обратими. Ефектът за населението 

ще бъде положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_01_06 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) 

Кърджали с. Едрино Негативните въздействия върху околната среда ще 

бъдат локални, временни (най-вече за периода на 

строителството) и обратими. Ефектът за 

населението ще бъде положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_01_07 Почистване и 

стопанисване на 

Основно и ежегодно почистване и 

стопанисване на речното легло на р. 

Кърджали гр. 

Крумовград 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

Крумовица в границите на 

урбанизираната територия - 1 600 м 

и 200 м покрито дере 

отвеждане на високите води, което от своя страна 

се прави с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

AR_01_08 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.  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_01_09 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  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

AR_01_10 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на дигата по левия бряг на 

р. Крумовица в гр. Крумовград 

Кърджали гр. 

Крумовград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_01_11 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста на път 509 над р. 

Крумовица в гр. Крумовград 

Кърджали гр. 

Крумовград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_12 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) 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_13 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)  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_01_14 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) 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_15 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) 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_01_16 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)  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_01_17 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 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Вранско 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

AR_01_18 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 края на гр. Крумовград 

до сухото Вранско дере - по двата 

бряга на реката  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Вранско 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

AR_01_19 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 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Вранско 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

AR_01_20 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста на пътя за с. 

Луличка 

Кърджали с. Луличка Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_21 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  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Вранско 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_01_22 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  

Кърджали с. Луличка Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_01_23 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)  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_01_24 Ежегодно 

обследване на 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

Кърджали гр. 

Крумовград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

състояние на защитната стена по 

десния бряг на р. Крумовица в гр. 

Крумовград 

AR_01_25 Изграждане на 

прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на обектите на 

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)  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_01_26 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  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Луличка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_27 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Луличка 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_01_28 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) 

 

Кърджали гр. 

Крумовград 

Въздействията върху околната среда ще бъдат 

локални, временни (най-вече за периода на 

строителството), обратими. Ефектът за населението 

ще бъде положителен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_01_29 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  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

AR_01_30 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на дигата по десния бряг 

на р. Елбасан дере 

Кърджали гр. 

Крумовград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_31 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на техническата 

инфраструктура разположени в 

заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Кърджали гр. 

Крумовград 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_01_32 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 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_33 Провеждане на 

обучителна и 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 159 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

с. Едрино, с. 

Вранско 

AR_01_34 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 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_35 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_36 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 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_37 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 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_38 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидроморфологичните 

характеристики на водните тела, 

резултат от изграждане на нови 

ВЕЦ, баластриери и други дейности, 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

особености на 

водните тела 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

AR_01_39 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_40 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_01_41 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Кърджали гр. 

Крумовград, 

с. Едрино, с. 

Вранско 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_01 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. 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

последици за околната среда. 

AR_02_02 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.  

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_02_03 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. 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

AR_02_04 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 - обща площ за залесяване по 

двата бряга - 16 дка. 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_02_05 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.  

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Мярката е предвидена за изпълнение в границите 

на населеното място и в непосредствена близост до 

него. Въздействията върху ОС не се очаква да 

бъдат значителни. Като цяло се очаква локално 

отрицателно въздействие върху ОС по време на 

строителството и дългосрочен положителен ефект 

за населението след изграждането.  

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_02_06 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. 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_02_07 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 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

AR_02_08 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_09 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

Евакуация на ценна и скъпа техника 

от всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

цялата територия на РЗПРН  

AR_02_10 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_02_11 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. 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_02_12 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нови корекции - 

локална защита от наводнения на 

елементи от енергийната 

инфраструктура - трафопост, чрез 

изграждане защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично 

укрепване в зоната на съоръжението 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Предвидено е изграждане на защитна стена от 

габиони в комбинация с биологично укрепване, 

локално, в зоната на трафопост, която да ограничи 

достъпа на води от реката до съоръжението. 

Въздействията върху околната среда ще бъдат 

локални, временни (най-вече за периода на 

строителството), обратими. Ефектът за населението 

ще бъде положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_02_13 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 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

по въпросите на наводненията 

AR_02_14 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 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_15 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 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_16 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_17 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 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_18 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 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_19 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нови негативни 

промени в 

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 

AR_02_20 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_21 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_22 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_02_23 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Кърджали с. Бенковски, 

с. Китка 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_01 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. 

Кърджали гр. Джебел При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Общо количество баластра около 

190 000 м3.  

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

AR_03_02 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. 

Кърджали гр. Джебел Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

AR_03_03 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 7 дка. 

Кърджали гр. Джебел Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_03_04 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. 

Кърджали гр. Джебел Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_03_05 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от най-

засегнатите райони в най-ниските 

части на гр. Джебел 

Кърджали гр. Джебел Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_03_06 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. 

Кърджали гр. Джебел Мярката се припокрива частично с AR_03_02. Като 

цяло се очаква отрицателно въздействие върху ОС - 

както краткосрочно (по време на строителството), 

така и дългосрочно (поради площна загуба на 

местообитания) и положителен ефект за 

населението след изграждането. 

- +   

AR_03_07 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 

Кърджали гр. Джебел Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_03_08 Почистване на 

запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Асардере с цел 

освобождаване на обеми и 

Кърджали гр. Джебел При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

осигуряване преминаване на висока 

вълна - Общо количество баластра 

около 1000 м3.  

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

AR_03_09 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) 

Кърджали гр. Джебел Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - както краткосрочно (по време на 

строителството), така и дългосрочно (поради 

площна загуба на местообитания). Въздействието 

обаще ще бъде с локален обхват и ще бъде 

смекчено с предвиденото биологично укрепване, 

особено при използване на подходящи (типични) 

местни видове. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_03_10 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста на р. Джебелска 

път 608 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_11 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 комбинация с 

биологично укрепване (дига с 

височина до 1,50 м и дължина 300 м, 

залесяване около 2 дка) 

Кърджали гр. Джебел Мярката е предвидена за изпълнение в границите 

на населеното място и в непосредствена близост до 

него. Въздействията върху ОС не се очаква да 

бъдат значителни. Като цяло се очаква локално 

отрицателно въздействие върху ОС по време на 

строителството и дългосрочен положителен ефект 

за населението след изграждането.  

0/- + 0/+ 

AR_03_12 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

Евакуация на ценна и скъпа техника 

от всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

AR_03_13 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Кърджали гр. Джебел Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_03_14 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 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_15 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 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_16 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 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_03_17 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_18 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 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_19 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 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_20 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 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_21 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_22 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_03_23 Защитено от Защитено от наводнения Кърджали гр. Джебел Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

проектиране и изграждане на сгради  общ положителен ефект 

AR_04_01 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 

Смолян Неделино Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_04_02 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 

Смолян Неделино В ПУРБ има забрана за изземване на инертни 

материали - участъци от р.Неделинска от 

гр.Неделино и над него с обща дължина 3,15 км. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

AR_04_03 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) 

Смолян Неделино Отстраняването на бетоновите елементи от речното 

корито ще има изцяло положително въздействие, 

тъй като рехабилитира ОС. 

+ + + 

AR_04_04 Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки от речните брегове и 

тераси в северозападната част на гр. 

Неделино (по експертна оценка - 

Смолян Неделино При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

огради, 

складирани 

материали и 

други намиращи 

се в границите 

на речните легла 

или дерета 

приблизително 0.25 дка) т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

AR_04_05 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  

Смолян Неделино Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_04_06 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) 

Смолян Неделино В отделни участъци от РЗПРН има прекъсване на 

подпорните стени основно по десния бряг на 

реката. В югозападната част на гр. Неделино е 

започнато строителство на подпорна стена, но 

същата е недовършена. Предвижда се 

доизграждане на стената и иазграждане на нова 

такава, която да свърже разположената по-надолу 

по течението стена по десния бряг с частично 

изградената такава. Тъй като мярката ще се 

изпълнява в урбанизирана територия, 

въздействията върху околната среда се очаква да 

бъдат краткосрочни, временни и локални. 

Въздействията за населението и човешкото ззраве 

от своя страна се очаква да бъдат изцяло 

положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_04_07 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 

Смолян Неделино Съоръженията ще се изграждат по дължина на 

РЗПРН и точното им местоположение ще бъде 

известно след изготвяне на проектната 

документация. В тази връзка не е възможно да се 

направи прецизна оценка на въздействията, но като 

цяло по отношение на ОС се очаква да бъдат както 

отрицателни (временни, краткотрайни (по време на 

строителството) и дълготрайни (при създаване на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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 

бариери за миграция), така и положителни (от 

противоерозионния ефект). Въздействията за 

населението се очаква да са положителни. 

AR_04_08 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_09 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. 

Смолян Неделино Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_04_10 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. Неделинска - гр. Неделино 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_11 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 

Смолян Неделино Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_04_12 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) 

Смолян Неделино Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_04_13 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  

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_14 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Смолян Неделино Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_04_15 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 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_16 Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наводненията 

AR_04_17 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 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_18 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_19 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 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_20 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 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_21 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 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_22 Издаване на 

забрана за 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

наводнения 

AR_04_23 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_04_24 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Смолян Неделино Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_01 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 

Смолян Златоград Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_05_02 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.  

Смолян Златоград Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_05_03 Залесяване на 

бреговете и 

заливаемите 

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси на р. Голяма 

река с подходящи дървесни видове 

Смолян Златоград Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

тераси с 

подходящи 

дървесни видове 

преди гр. Златоград за повишаване 

на водозадържащия ефект преди гр. 

Златоград - обща площ за залесяване 

по двата бряга - 40 дка  

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

AR_05_04 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 

Смолян Златоград Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда), както и за населението. 

0/- + 0/+ 

AR_05_05 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_06 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 

Смолян Златоград Мярката касае аварийни възстановителни работи 

след наводнение. Ефектът се очаква да бъде 

положителен. 

+ + + 

AR_05_07 Оценка на 

щетите по 

сгради и 

инфраструктура 

Оценка на щетите по сгради и 

инфраструктура в целия РЗПРН р. 

Върбица - гр. Златоград 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_08 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 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_05_09 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. Върбица - гр. Златоград 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_10 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 

Смолян Златоград Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_05_11 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  

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_12 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  

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_13 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 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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  

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

AR_05_14 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  

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_15 

Дублира 

горната –да 

се изтрие 

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  

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_16 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; 

Смолян Златоград Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_05_17 Почистване на 

запълнени с 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Голяма река в 

Смолян Златоград Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наноси басейни участъка в гр. Златоград с цел 

освобождаване на обеми и 

осигуряване преминаване на висока 

вълна - Общо количество баластра 

около 25 000 м3.  

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

AR_05_18 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  

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_19 

 

добле 

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  

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_20 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 Персиян" и моста на ул. 

"Прогрес". Дължина на участъка за 

локална защита 250 м. височина на 

преградата 0,50 м 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_21 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 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_05_22 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 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_23 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 

Смолян Златоград Мярката ще се осъществи изцяло в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_05_24 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  

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_25 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 

Смолян Златоград Мярката ще се осъществи в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_05_26 Изграждане на 

прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на сградите 

в засегнатия район - по левия бряг на 

р. Върбица - след устието на Дерето 

протичащо покрай ул. "Бор" (350 м, 

висичина 0,50 м) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_27 Разширяване на Реконструкция на съоръжението - Смолян Златоград Очаква се временно отрицателно локално 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

„тесните места” 

като мостове и 

др., които водят 

до подприщване 

на речния отток 

моста за ПСОВ-Златоград, който е с 

недостаъчна хидравлична 

проводимост и осигуряване на 

продимостта му 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

AR_05_28 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. 

Смолян Златоград Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на 

видове,което ще е временно и е обратимо. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_05_29 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;  

Смолян Златоград Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_05_30 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 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дерето протичащо през 

кръстовището на ул. "Хан Аспарух" 

и ул. "Възраждане" (350 м, висичина 

0,50 м) 

положителен. 

AR_05_31 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 

Смолян Златоград Мярката ще се осъществи в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_05_32 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 преградите 0,50 м) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_33 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 

Смолян Златоград Надграждането на съществуваща защитна стена ще 

има незначително, слабо, обратимо отрицателно 

въздействие върху ОС и положителен ефект за 

населението и човешкото здраве. 

0/- + 0/+ 

AR_05_34 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) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_35 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., 

Смолян Златоград Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 184 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

за осигуряване на свободно 

преминаване на високи води - 

участък от 50 м и оформяне на 

устието  

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

AR_05_36 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) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_37 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  

Смолян Златоград Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_05_38 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 след Гробищния 

парк в гр. Златоград(участък 300 м; 

височина на преградите 1,00 м) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_39 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

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, 

Смолян Златоград Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

територия 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  

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

AR_05_40 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. 

Смолян Златоград Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_05_41 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.  

Смолян Златоград Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_05_42 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  

Смолян Златоград Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_05_43 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 преминаване на 

висока  

Смолян Златоград Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

AR_05_44 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  

Смолян Златоград Мярката ще се осъществи изцяло в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_05_45 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) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_46 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) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_47 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 

Смолян Златоград Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

AR_05_48 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) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_49 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

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)  

Смолян Златоград Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_05_50 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  

Смолян Златоград Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

AR_05_51 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  

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_52 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Смолян Златоград Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_05_53 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) 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_05_54 Изграждане на 

прегради от 

Изграждане на прегради от чували с 

пясък за локална защита на обектите 

Смолян Златоград Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

чували с пясък на индустрията - производство и 

съхранение участък 300 м; височина 

на преградите 1,00 м) 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

AR_05_55 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 

Смолян Златоград Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_05_56 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 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_57 Провеждане на 

обучителна и 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

AR_05_58 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 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_59 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_60 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 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_61 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 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_62 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

особености на 

водните тела 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

AR_05_63 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_64 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_65 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_05_66 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Смолян Златоград Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_01 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. 

Смолян Смолян Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 192 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

AR_06_02 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 

Смолян Смолян При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_06_03 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).  

Смолян Смолян Отстраняването на бетоновите елементи от речното 

корито ще има изцяло положително въздействие, 

тъй като рехабилитира ОС. 

+ + + 

AR_06_04 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. 

Смолян Смолян При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_06_05 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. 

Смолян Смолян Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_06_06 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нови подпорни стени 

- р. Черна, гр. Смолян (100 м - ляв 

бряг и 400 м - десен бряг) 

Смолян Смолян Мярката ще се осъществи изцяло в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_06_07 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. 

Смолян Смолян Въздействията, но като цяло по отношение на ОС 

се очаква да бъдат както отрицателни (временни, 

краткотрайни (по време на строителството) и 

дълготрайни (при създаване на бариери за 

миграция), така и положителни (от 

противоерозионния ефект). Въздействията за 

населението се очаква да са положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_06_08 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_09 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 

Смолян Смолян Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

600 м, сумарно по двата бряга на 

река Черна, а височината варира от 

0.5 до 1 м) 

AR_06_10 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 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_11 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 

Смолян Смолян Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_06_12 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Куртин Лом в 

рамките на РЗПРН - дължина 1 700 

м, площ 4 дка 

Смолян Смолян Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_06_13 Почистване на 

запълнени с 

наноси басейни 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. Куртин 

Лом с общ обем, по експертна 

Смолян Смолян При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

оценка - 120 м3 на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

AR_06_14 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. 

Смолян Смолян При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

AR_06_15 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. 

Смолян Смолян Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_06_16 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 

Смолян Смолян Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

200 м)  

AR_06_17 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. 

Смолян Смолян Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_06_18 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 - дължина 1500 

м), при преминаване на висока вълна 

с вероятност под 1 на 100 г. 

Смолян Смолян Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_06_19 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. 

Смолян Смолян Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_06_20 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 

Смолян Смолян При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

AR_06_21 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. 

Смолян Смолян При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

AR_06_22 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Бяла с приблизителна дължина 1200 

м.  

Смолян Смолян Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_06_23 Изграждане на 

нови корекции 

Надграждане на съществуващи 

подпорни стени на р. Бяла с 1м в 

секции с обща дължина 150 м. 

Смолян Смолян Мярката ще се осъществи изцяло в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_06_24 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нови подпорни стени 

- р. Бяла, гр. Смолян (общо за двата 

бряга 700 м, височина 3.5 м ) 

Смолян Смолян Мярката ще се осъществи в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

AR_06_25 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 

Смолян Смолян Въздействията, но като цяло по отношение на ОС 

се очаква да бъдат както отрицателни (временни, 

краткотрайни (по време на строителството) и 

дълготрайни (при създаване на бариери за 

миграция), така и положителни (от 

противоерозионния ефект). Въздействията за 

населението се очаква да са положителни. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на проектна документация. 

AR_06_26 Изграждане на 

прегради от 

чували с пясък 

Локална защита на обекти от 

комуналната инфраструктура - гр. 

Смолян, десен бряга на р. Куртин 

Лом, чрез изграждане на временни 

прегради от чували с пясък 

(височина до 1.0 м - дължина 100 м)  

Смолян Смолян Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

AR_06_27 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатя 

обекти от комуналната 

инфраструктура в РЗПРН 

Смолян Смолян Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_06_28 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  

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_29 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Смолян Смолян Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_06_30 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 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_06_31 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 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_32 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 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_33 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_34 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 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_35 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 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_36 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

AR_06_37 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_38 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_39 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_06_40 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Смолян Смолян Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_01 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. 

Смолян Мадан Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

AR_07_02 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 м. Общо количество баластра 

около 28 000 м3.  

Смолян Мадан При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_07_03 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.  

Смолян Мадан Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_07_04 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  

Смолян гр. Мадан Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_07_05 Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, 

складирани 

материали и 

други намиращи 

Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни 

постройки - навеси, огради, 

автомобилни гуми и др. от речната 

тераса на р. Маданска, гр. Мадан-3 

дка. 

Смолян гр. Мадан При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

се в границите 

на речните легла 

или дерета 

въздействие. 

AR_07_06 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. 

Смолян гр. Мадан Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_07_07 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. 

Смолян Мадан Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_07_08 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. 

Смолян Мадан При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Общо количество баластра около 5 

000 м3.  

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

AR_07_09 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.  

Смолян Мадан Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_07_10 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  

Смолян Мадан Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_07_11 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. 

Смолян Мадан При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

AR_07_12 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. 

Смолян Мадан Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_07_13 Координация и 

сътрудничество 

Евакуация на хора от най-

засегнатите райони в най-ниските 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

части на населените места в целия 

РЗПРН р. Арда - гр. Мадан 

AR_07_14 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 

Смолян Мадан Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_07_15 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  

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_16 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Смолян Мадан Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

AR_07_17 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) 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

AR_07_18 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 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_19 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 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_20 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_21 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 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_22 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 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_23 Ограничаване 

и/или 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

AR_07_24 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_25 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_07_26 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Смолян Мадан Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_01 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" 

Смолян гр. Рудозем Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_08_02 Почистване на 

запълнени с 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от р. Чепинска в участъка в 

Смолян гр. Рудозем Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наноси басейни гр. Рудозем с цел освобождаване на 

обеми и осигуряване преминаване на 

висока вълна - Общо количество 

баластра около 1 000 м3.  

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

AR_08_03 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  

Смолян гр. Рудозем Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_08_04 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 

Смолян гр. Рудозем Дейностите ще се извършват най-вече в границите 

на населените места и въздействията им върху 

околната среда се очаква да бъдат краткосрочни, 

временни и локални. Въздействията за населението 

и човешкото здраве от своя страна се очаква да 

бъдат изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_08_05 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. .  

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_06 Отстраняване на 

локални щети по 

бреговете и 

диги, защитни 

съоръжения 

след наводнение  

Отстраняване на локални щети по 

бреговете след наводнение в целия 

РЗПРН р. Арда - гр. Рудозем. за 

посрещане на евентуална следваща 

висока вълна - 3 000 м3 материал за 

отстраняване 

Смолян гр. Рудозем Мярката касае аварийни възстановителни работи 

след наводнение. Ефектът се очаква да бъде 

положителен. 

+ + + 

AR_08_07 Оценка на 

устойчивостта и 

годността за 

ползване на 

засегнати от 

наводнения 

сгради и 

Оценка на щетите, устойчивостта и 

годността за ползване на засегнати 

от наводнения сгради и 

инфраструктурав целия РЗПРН р. 

Арда - гр. Рудозем  

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

инфраструктура 

AR_08_08 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 

Смолян гр. Рудозем Корекциите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията им върху 

околната среда се очаква да бъдат краткосрочни, 

временни и локални. Въздействията за населението 

и човешкото ззраве от своя страна се очаква да 

бъдат изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_08_09 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") 

Смолян гр. Рудозем Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

AR_08_10 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.  

Смолян гр. Рудозем При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

негативните им последици за околната среда. 

AR_08_11 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  

Смолян гр. Рудозем Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_08_12 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 

Смолян гр. Рудозем Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

AR_08_13 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 р . Арда (в 

централна градска част) - Общо 

количество баластра около 3 500 м3.  

Смолян гр. Рудозем Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_08_14 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 

Смолян гр. Рудозем Корекциите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията им върху 

околната среда се очаква да бъдат краткосрочни, 

временни и локални. Въздействията за населението 

и човешкото здраве от своя страна се очаква да 

бъдат изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_08_15 Изграждане на Доизграждане на защитната Смолян гр. Рудозем Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат N/A N/A N/A 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 210 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нови корекции 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) 

при оценката на кумулативните въздействия. 

AR_08_16 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 

Смолян гр. Рудозем Корекциите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията им върху 

околната среда се очаква да бъдат краткосрочни, 

временни и локални. Въздействията за населението 

и човешкото здраве от своя страна се очаква да 

бъдат изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_08_17 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 

Смолян гр. Рудозем Корекциите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията им върху 

околната среда се очаква да бъдат краткосрочни, 

временни и локални. Въздействията за населението 

и човешкото здраве от своя страна се очаква да 

бъдат изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_08_18 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" 

Смолян гр. Рудозем Надграждането на съществуваща защитна стена ще 

има незначително, слабо, обратимо отрицателно 

въздействие върху ОС и положителен ефект за 

населението и човешкото здраве. 

0/- + 0/+ 

AR_08_19 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 

Смолян гр. Рудозем Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

AR_08_20 Почистване на 

запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на запълнените с наноси 

участъци от 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 - Общо количество 

баластра около 10 000 м3.  

Смолян гр. Рудозем Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло поло 

0/- + 0/+ 

AR_08_21 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 

Смолян гр. Рудозем Корекциите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията им върху 

околната среда се очаква да бъдат краткосрочни, 

временни и локални. Въздействията за населението 

и човешкото здраве от своя страна се очаква да 

бъдат изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

AR_08_22 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  

Смолян гр. Рудозем Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

AR_08_23 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  

Смолян гр. Рудозем Надграждането на съществуваща защитна стена ще 

има незначително, слабо, обратимо отрицателно 

въздействие върху ОС и положителен ефект за 

населението и човешкото здраве. 

0/- + 0/+ 

AR_08_24 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 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 212 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

медии на рубрики, свързани с 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

AR_08_25 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 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_26 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 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_27 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_28 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 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_29 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 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

AR_08_30 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 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_31 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_32 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

AR_08_33 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Смолян гр. Рудозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_01 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 

Ямбол гр. Елхово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

TU_01_02 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. 

Ямбол гр. Елхово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_01_03 Създаване на Създаване на буферни басейни в Ямбол гр. Елхово Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

управляеми 

полдери и малки 

буферни 

басейни в 

заливни тераси 

на реките 

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 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

TU_01_04 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 в горната и 

средната част на водосбора. 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_05 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_06 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

При преминаване на водни 

количества от високи вълни с 

веротност за превишение 20 или 

повече години и екстремни водни 

количества вследствие преливане на 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 215 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

яз. Жребчево, надхвърлящи 1000-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на хора и техника от най-

засегнатите райони по цялата 

територията на РЗПРН. 

TU_01_07 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 по 

цялата територията на РЗПРН. 

Ямбол гр. Елхово Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_01_08 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 

Ямбол гр. Елхово Мярката ще се реализира отчасти в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху ОС се очаква да е локално и 

краткотрайно (по време на строителството), а извън 

него и дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

TU_01_09 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 

Ямбол гр. Елхово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_01_10 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от залети 

обекти на техническата 

инфраструктура разположени в 

заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Ямбол гр. Елхово Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_01_11 Изпомпване от 

залети ниски 

Изпомпване на води от залети 

обекти на индустрията разположени 

Ямбол гр. Елхово Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

части  в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

TU_01_12 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. 

Ямбол гр. Елхово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_01_13 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. 

Ямбол гр. Елхово Мярката ще се реализира изцяло в урбанизирана 

територия. Отрицателното въздействие върху ОС 

се очаква да е локално и краткотрайно (по време на 

строителството). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_01_14 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. 

Ямбол гр. Елхово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_01_15 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 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_16 Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 

наводнение 

TU_01_17 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 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_18 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_19 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 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_20 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 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_21 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

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 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

водните тела хидрологията на реките 

TU_01_22 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_23 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_24 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_01_25 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Ямбол гр. Елхово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_01 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. 

Сливен с. Самуилово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

TU_02_02 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 

Сливен с. Самуилово Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_02_03 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. 

Сливен с. Самуилово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_04 Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, 

складирани 

материали и 

Премахване на незаконни постройки 

- огради, временни постройки, 

навеси, обори, складирани 

материали и други, намиращи в 

зоната на с. Самуилово - 5 дка 

Сливен с. Самуилово При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

други намиращи 

се в границите 

на речните легла 

или дерета 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

TU_02_05 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Сливен; 

Ямбол 

с. Самуилово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_06 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. 

Сливен с. Самуилово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

TU_02_07 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на стоманобетонна 

подпорна стена по левия бряг на р. 

Тунджа в рамките на с. Крушаре - 

дължина 1200 м и височина 2.5 м. 

Сливен с. Крушарe Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху околната среда се очаква да е 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_08 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. 

Сливен с. Крушарe Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_02_09 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) 

Сливен с. Крушарe В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

TU_02_10 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

Периодично почистване при 

връзката с р. Тунджа - 2 дка. 

Сливен с. Крушарe Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

TU_02_11 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние двата мостa над р. Тунджа 

при с. Крушаре. 

Сливен с. Крушарe Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обекти 

TU_02_12 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 

Ямбол с. Завой Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_02_13 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. 

Ямбол с. Завой Мярката ще се реализира отчасти в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху околната среда се очаква да е 

локално и краткотрайно (по време на 

строителството), а извън него и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

TU_02_14 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 

Ямбол с. Завой Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху околната среда се очаква да е 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_15 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на пътния мост над р. 

Тунджа при с. Завой 

Ямбол с. Завой Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_16 Изграждане на Изграждане на земнонасипна дига в Ямбол с. Като цяло се очаква отрицателно въздействие 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

земно-насипна 

дига и 

комбинация 

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. 

Веселиново върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

TU_02_17 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. 

Ямбол гр. Ямбол Мярката е определена със среден приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_02_18 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Ямбол гр. Ямбол Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_19 Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, 

складирани 

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. 

Ямбол гр. Ямбол При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

материали и 

други намиращи 

се в границите 

на речните легла 

или дерета 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

TU_02_20 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. 

Ямбол гр. Ямбол Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

TU_02_21 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 съществуващата 

лява дига на р. Тунджа. Средната 

височина на дигата е 1.5 м. Площта 

на укрепването е 4.8 дка. 

Ямбол с. Окоп Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_22 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. 

Ямбол с. Окоп Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

TU_02_23 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= 

Ямбол с. Ханово При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

100 м общо по двата бряга. 

TU_02_24 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). 

Ямбол с. Ханово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

TU_02_25 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на пътния мост над р. 

Тунджа при с. Ханово.  

Ямбол с. Ханово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_26 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.  

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

TU_02_27 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. 

Сливен с. Крушаре Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_28 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. 

Сливен с. 

Самуилово; 

с. Крушаре 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_29 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) 

Ямбол с. Желю 

Войвода 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

TU_02_30 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

по левия бряг на р Тунджа взоната 

Ямбол с. Желю 

Войвода; с. 

Завой 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

комбинация 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. 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

TU_02_31 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) 

Ямбол с. Тенево В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

TU_02_32 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 м. Площ на укрепването - 

3.5 дка. 

Сливен с. Крушаре Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_33 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. 

Ямбол с. Желю 

Войвода; с. 

Завой 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_34 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. 

Сливен с. 

Самуилово; 

с. Крушаре 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_02_35 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. 

Сливен; 

Ямбол 

с. Крушаре; 

с. Жельо 

войвода 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_36 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. 

Ямбол с. Желю 

войвода 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_37 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) 

Ямбол с. Желю 

войвода 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_02_38 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) 

Сливен с. Крушаре Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_02_39 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. 

Ямбол с. Желю 

войвода; с. 

Завой 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_02_40 Изграждане на 

прегради от 

чували с пясък 

При преминаването на по-висока 

вълна от 100 г. се предвижда 

изграждането на временни прегради 

Ямбол с. Желю 

войвода 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

за локална защита на засегнатите 

обекти. Общата дължина на 

преградите възлиза на 500 м, а 

височината варира от 0.5) 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

TU_02_41 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 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_42 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 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_43 Създаване на 

механизъм за 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

координация на 

действията 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 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

TU_02_44 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_45 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 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

TU_02_46 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 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_47 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 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Окоп, с. 

Тенево 

TU_02_48 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_49 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_02_50 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

сгради  с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

TU_02_51 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Сливен; 

Ямбол 

гр. Ямбол, с. 

Самуилово, 

с. 

Глуфишево, 

с. Крушарe, 

с. Камен, с. 

Желю 

войвода, с. 

Хаджидимит

рово, с. 

Завой, с. 

Веселиново, 

с. Кукорево, 

с. Ханово, с. 

Окоп, с. 

Тенево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_01 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

При преминаване на по-големи 

водни количества от 

оразмерителните (за 1000 г. вълна) 

се предвижда изпомпване на води 

засегнатите райони. 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_03_02 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 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_03 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 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

TU_03_04 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 

Ямбол с. Палаузово Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_03_05 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

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). 

Ямбол гр. Ямбол Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

територия въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

TU_03_06 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. 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_07 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 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

TU_03_08 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-

Ямбол гр. Ямбол Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

5303. Средната височина на дигата е 

2.5 м. Площта на укрепването е 10 

дка. 

TU_03_09 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. 

Ямбол с. Маленово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

TU_03_10 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 ). 

Ямбол с. Маленово; 

с. Чарда 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_03_11 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние моста над р. Мочурица 

при с. Маленово 

Ямбол с. Маленово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_12 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. 

Ямбол с. 

Воденичане 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

TU_03_13 Почистване и Основно и ежегодно почистване на Ямбол с. Мярката е определена с много висок приоритет, 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

коритото на р. Мочурица в зоната на 

с. Воденичане (у-к с дължина 1000 

м, площ 30 дка). 

Воденичане като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

TU_03_14 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. 

Ямбол с. 

Воденичане 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

TU_03_15 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние моста над р. Мочурица 

при с.Воденичане. 

Ямбол с. 

Воденичане 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_16 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. 

Ямбол с. Чарда При строителните дейности се очаква отрицателно 

локално въздействие върху околната среда. 

Ефектът за населението ще бъде положителен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_03_17 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

 Изпомпване на води засегнатите 

райони посредством изграждане на 

дренажи и помпажно отводняване. 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_03_18 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) 

Ямбол с. 

Веселиново 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_03_19 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. 

Ямбол с. 

Воденичане 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

TU_03_20 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изграждане на отводнителни 

системи и дренажи за отводняване 

на ниските равнинни райони при 

продължителни валежи. 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

TU_03_21 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. 

Маленово. 

Ямбол с. Маленово При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

TU_03_22 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. 

Ямбол с. Маленово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

TU_03_23 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изграждане на отводнителни 

системи и дренажи за отводняване 

на ниските равнинни райони при 

продължителни валежи. 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_03_24 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.) 

Ямбол с. Чарда; с. 

Веселиново; 

гр. Ямбол 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_25 Надграждане на 

диги 

Възстановяване и надграждане на 

компрометирани у-ци от дясната 

Ямбол с. Маленово При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

TU_03_26 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

райони 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_03_27 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) 

Ямбол с. Чарда; гр. 

Ямбол 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_03_28 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  

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_29 Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

от наводнения чрез: 1) предоставяне 

на актуална информация на 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

заплаха от 

наводнения 

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 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

TU_03_30 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 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_31 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 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_32 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_03_33 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 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_34 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 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_35 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните параметри на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_36 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Веселиново; 

с. Могила;  

TU_03_37 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_03_38 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Ямбол гр. Ямбол; с. 

Зимница; с. 

Чарда; с. 

Джинот; с. 

Воденичане; 

с. Палаузово; 

с. Маленово; 

с. 

Веселиново; 

с. Могила;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_01 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 

Стара 

Загора 

гр. Казанлък; 

с. Бузовград; 

с. Розово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

TU_04_02 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 

Стара 

Загора 

гр. Казанлък; 

с. Бузовград 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

TU_04_03 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 

Стара 

Загора 

с. Енина;  

гр. Казанлък; 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

TU_04_04 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 

Стара 

Загора 

гр. Казанлък; 

с. Розово 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_04_05 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. 

Стара 

Загора 

 

гр. Казанлък 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

TU_04_06 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 

Стара 

Загора 

 

гр. Казанлък 

Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

TU_04_07 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Енинска с приблизителна дължина 

2х2300 м 

Стара 

Загора 

 

гр. Казанлък 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

TU_04_08 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на корекцията на р. 

Енинска и пресичащите я мостове 

Стара 

Загора 

 

гр. Казанлък 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_09 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 

Стара 

Загора 

 

гр. Казанлък 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

TU_04_10 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 

Стара 

Загора 

с. Овощник Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

TU_04_11 Създаване на Изграждане на малки буферни Стара гр. Казанлък; Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

управляеми 

полдери и малки 

буферни 

басейни в 

заливни тераси 

на реките 

басейни в равнинните части около 

устието на р. Енинска в р. Тунджа - 

ок. 250 дка 

Загора с. Овощник пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

TU_04_12 Залесяване на 

бреговете и 

заливаемите 

тераси с 

подходящи 

дървесни видове 

Залесяване по бреговете на р. 

Тунджа в района на с. Овощник - ок. 

150 дка 

Стара 

Загора 

с. Овощник Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

TU_04_13 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. 

Стара 

Загора 

гр. Мъглиж Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_04_14 Почистване на 

запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на гр. 

Мъглиж - ок. 3000 м3 баластра 

Стара 

Загора 

гр. Мъглиж Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

TU_04_15 Залесяване на Залесяване по бреговете на р. Стара гр. Мъглиж Залесяването, особено с подходящи видове, с цел + + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

бреговете и 

заливаемите 

тераси с 

подходящи 

дървесни видове 

Мъглижка и притоците и, както и на 

подходящи области от водосбора с 

подходящи дървесни видове- над гр. 

Мъглиж- ок. 250 дка 

Загора стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

TU_04_16 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. 

Стара 

Загора 

с. Тулово Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_04_17 Почистване на 

запълнени с 

наноси басейни 

Почистване на речното корито на р. 

Мъглижка от отложени наноси в 

зоната на с. Тулово - ок. 1200 м3 

баластра 

Стара 

Загора 

с. Тулово Дейностите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

TU_04_18 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 

Стара 

Загора 

с. Ягода; с. 

Юлиево; с. 

Шаново 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

TU_04_19 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 

Стара 

Загора 

с. Ягода Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

TU_04_20 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 

Стара 

Загора 

с. Ягода Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_04_21 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 

Стара 

Загора 

с. Ягода Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

TU_04_22 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 

Стара 

Загора 

с. Юлиево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

реката  положителен и дълготраен. 

TU_04_23 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 

Стара 

Загора 

с. Ягода; с. 

Юлиево 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_04_24 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 

Стара 

Загора 

с. Зимница Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

TU_04_25 Отстраняване на 

запушвания от 

съборени 

мостове, сгради 

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 

Стара 

Загора 

с. Зимница Отрицателните въздействията върху ОС не се 

очаква да бъдат значителни, тъй като ще бъдат 

временни и локални. От друга страна 

отстраняването на антропогенните елементи е 

`0 + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

и други вкл. 

наносите 

(твърди 

вещества, 

разрушени 

обекти)  

положителна мярка за живата природа. Ефектът 

спрямо населението ще бъде положителен. 

TU_04_26 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 

Стара 

Загора 

с. Зимница Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 

TU_04_27 Надграждане на 

диги 

Надграждане на съществуващата 

дига по левия бряг на р. Тунджа - L 

= 850 m, H = 1.5 m, при с. Зимница 

Стара 

Загора 

с. Зимница При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

TU_04_28 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 

Стара 

Загора 

с. Шаново; с. 

Зимница 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_04_29 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 

Стара 

Загора 

с. Ягода; с. 

Юлиево; с. 

Шаново; с. 

Зимница 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

TU_04_30 Надграждане на 

диги 

Надграждане на съществуващата 

дига по левия бряг на р. Тунджа 

Стара 

Загора 

гр. 

Николаево; 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нагоре по теченито от с. Нова махала 

- L = 3000 m, H = 1 m 

с. Нова 

махала 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

TU_04_31 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 

Стара 

Загора 

гр. 

Николаево 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_04_32 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 

Стара 

Загора 

с. Тулово Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_04_33 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 - общо 4 бр., р. Тунджа - 

между устието на р. Мъглижка и с. 

Юлиево 

Стара 

Загора 

с. Ягода; с. 

Юлиево 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_04_34 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 

Стара 

Загора 

с. Овощник; 

с. Черганово; 

с. Кънчево 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_04_35 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 

Стара 

Загора 

гр. Мъглиж; 

с. Тулово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

TU_04_36 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 

Стара 

Загора 

гр. Мъглиж; 

с. Тулово 

При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

TU_04_37 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 

Стара 

Загора 

с. Зимница; 

с. Нова 

махала 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_04_38 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни 

отпадъци и други натрупвания - ок. 

Стара 

Загора 

гр. Казанлък Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

преминаване на 

висока вълна  

20 дка по р. Енинска, преди гр. 

Казанлък 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

TU_04_39 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води, събрали се в 

ниските части обратно към речното 

корито 

Стара 

Загора 

гр. Казанлък; 

гр. Мъглиж; 

гр. 

Николаево; 

с. Бузовград; 

с. Розово; с. 

Овощник; с. 

Тулово; с. 

Ягода; с. 

Зимница; с. 

Нова махала 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_04_40 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 

Стара 

Загора 

с. Тулово Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_04_41 Изграждане на 

прегради от 

При преминаване на високи води да 

се предвиди изграждане на временни 

Стара 

Загора 

с. Ягода; с. 

Шаново; с. 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

чували с пясък 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 

Зимница незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

TU_04_42 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 

Стара 

Загора 

гр. 

Николаево; 

с. Нова 

махала 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_04_43 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 

Стара 

Загора 

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. 

Зимница; с. 

Нова махала 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_44 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 

Стара 

Загора 

с. Бузовград; 

гр. Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, с. 

Черганово, с. 

Кънчево, гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

въпросите на наводненията и 4) 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова махала, 

гр. 

Николаево  

TU_04_45 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 

Стара 

Загора 

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  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_46 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 

Стара 

Загора 

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  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_47 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

Стара 

Загора 

с. Бузовград; 

гр. Казанлък; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на служителите на общинската 

администрация 

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  

TU_04_48 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 

Стара 

Загора 

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  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_49 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 

Стара 

Загора 

с. Бузовград; 

гр. Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, с. 

Черганово, с. 

Кънчево, гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова махала, 

гр. 

Николаево  

TU_04_50 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 

Стара 

Загора 

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  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_51 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Стара 

Загора 

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  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_52 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Стара 

Загора 

с. Бузовград; 

гр. Казанлък; 

с. Розово, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 258 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

близост до 

заливаемите 

зони 

Овощник, с. 

Черганово, с. 

Кънчево, гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Зимница, с. 

Нова махала, 

гр. 

Николаево  

TU_04_53 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Стара 

Загора 

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  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_04_54 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Стара 

Загора 

с. Бузовград; 

гр. Казанлък; 

с. Розово, с. 

Овощник, с. 

Черганово, с. 

Кънчево, гр. 

Мъглиж, с. 

Тулово, с. 

Ягода, с. 

Юлиево, с. 

Шаново, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Зимница, с. 

Нова махала, 

гр. 

Николаево  

TU_05_01 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото на р. Тунджа в рамките на 

гр. Калофер - дължина 2800 м, площ 

28 дка. 

Пловдив гр. Калофер Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_05_02 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. 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_03 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 

Пловдив гр. Калофер При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_05_04 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. 

Пловдив гр. Калофер Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

TU_05_05 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 

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. 

Пловдив гр. Калофер Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху околната среда се очаква да е 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_05_06 Разширяване на Разширяване на светлия отвор Пловдив гр. Калофер Очаква се временно отрицателно локално 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

„тесните места” 

като мостове и 

др., които водят 

до подприщване 

на речния отток 

(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. 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

TU_05_07 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние мостовете над р. Тунджа в 

гр. Калофер (11 бр.). 

Пловдив гр. Калофер Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_08 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. 

Стара 

Загора 

с. Осетеново Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_05_09 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). 

Стара 

Загора 

с. Осетеново При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_05_10 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. 

Стара 

Загора 

с. Осетеново При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

TU_05_11 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 

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. 

Стара 

Загора 

с. Осетеново Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_05_12 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. 

Стара 

Загора 

с. Осетеново Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху околната среда се очаква да е 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_05_13 Ежегодно Ежегодно обследване на Стара с. Осетеново Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

техническото и експлоатационното 

състояние моста над р. Тунджа в с 

Осетеново. 

Загора общ положителен ефект 

TU_05_14 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. 

Стара 

Загора 

с. 

Александров

о 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

TU_05_15 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). 

Стара 

Загора 

с. 

Александров

о 

При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

TU_05_16 Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, 

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. 

Стара 

Загора 

с. 

Александров

о 

При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

складирани 

материали и 

други намиращи 

се в границите 

на речните легла 

или дерета 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

TU_05_17 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. 

Александрово - височина 2.5 м, 

дължина 850 м. 

Стара 

Загора 

с. 

Александров

о 

Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху околната среда се очаква да е 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_05_18 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние мост и пасарелка над р. 

Тунджа в с Александрово. 

Стара 

Загора 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_19 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) 

Стара 

Загора 

гр. Павел 

баня 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

TU_05_20 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

Евакуация на хора от най-

засегнатите райони в най-ниските 

части на населените места в целия 

РЗПРН р.Тунджа-Калофер 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

о 

TU_05_21 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_05_22 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 

Стара 

Загора 

с. Осетеново Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_05_23 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. Александрово- за 

намаляване на скоростта, задържане 

на наносите и водните количества 

при преминаване на висока вълна - 

500 дка 

Стара 

Загора 

с. 

Александров

о 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

TU_05_24 Създаване на 

управляеми 

Създаване на малки буферни 

басейни в заливните тераси на р. 

Стара 

Загора 

гр. Павел 

баня 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

полдери и малки 

буферни 

басейни в 

заливни тераси 

на реките 

Тунджа преди гр. Павел баня- за 

намаляване на скоростта, задържане 

на наносите и водните количества 

при преминаване на висока вълна - 

1000 дка 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

TU_05_25 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). 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Осетеново; 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

TU_05_26 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 

Стара 

Загора 

гр. Павел 

баня 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_05_27 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. 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Осетеново; 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

TU_05_28 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

Евакуация на ценна и скъпа техника 

от всички обекти на индустрията 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

с. 

Александров

о 

TU_05_29 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

обекти на индустрията разположени 

в заливаемата зона за цялата 

територия на РЗПРН  

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

TU_05_30 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_31 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_32 Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен 

щаб (областна администрация) и 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

възникване на 

риск от 

наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

МВР/ДПБЗН. 

Изготвяне/актуализация на 

общински план за действия при 

наводнения 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

TU_05_33 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_34 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_35 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_36 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 269 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

TU_05_37 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_38 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

TU_05_39 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив; 

Стара 

Загора 

гр. Калофер; 

с. Виден; гр. 

Павел баня; 

с. Габарево; 

с. Осетеново; 

с. 

Александров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_01 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

MA_01_02 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната 

на р. Марица и притоците ѝ. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_01_03 Изграждане на 

системи за 

ранно 

предупреждение

, специално 

адресирани към 

поройни 

наводнения, 

дължащи се на 

интензивни 

валежи с малък 

пространствен и 

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 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

времеви обхват 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. 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

MA_01_04 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_05 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

MA_01_06 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. Харманли 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС по време на строителството и 

положителен ефект за населението след 

изграждането 

0/- + 0/+ 

MA_01_07 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. Харманли 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_01_08 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 

Хасково гр. Харманли Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_09 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 

Хасково гр. Харманли Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

300 м среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

MA_01_10 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 

надолу от моста на автомагистрала 

"Марица" общо 2000м и площ 400 

дка 

Хасково гр. Харманли Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_01_11 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига 

по р. Марица надолу по течението от 

вливането на р. Харманлийска - 1000 

м 

Хасково гр. Харманли Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_12 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

Хасково гр. Харманли Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_13 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 

Хасково гр. 

Харманли; 

гр. Любимец 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дигите и прилежащите им терени - 

300 дка 

MA_01_14 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. 

Хасково гр. 

Харманли; 

гр. Любимец 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_01_15 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на защитните диги на р. 

Марица - 2х14 000 м. 

Хасково гр. 

Харманли; 

гр. Любимец 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_16 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

комбинация 

комбинация с 

биологично 

укрепване за 

локална защита 

на трафопост 

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. 

Хасково гр. 

Харманли; 

гр. Любимец 

Предвидено е изграждане на земно-насипна в 

комбинация с биологично укрепване, локално, в 

зоната на трафопост, която да ограничи достъпа на 

води от реката до съоръжението. Въздействията 

върху околната среда ще бъдат локални, временни 

(най-вече за периода на строителството), обратими. 

Ефектът за населението ще бъде положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_17 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. 

Хасково с. Доситеево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 275 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_01_18 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. 

Хасково с. Доситеево Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_19 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

комбинация 

Изграждане/надграждане на 

земнонасипна дига по левия бряг на 

р. Селска река в комбинация с 

биологично укрепване по 

продължение на съществуващата 

такава - 400 м, височина 1 м. Площ 

на укрепването - 0.5 дка. 

Хасково с. Доситеево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданата биологична рекултивация, а и 

предвид факта, че в по-голямата си част дейностите 

ще се изпълняват в границите на населеното място. 

Ефектът за населението е положителен и 

дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_20 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста и защитната дига 

на р. Селска река (400 м). 

Хасково с. Доситеево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_21 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. 

Хасково с. Славяново Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_01_22 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. 

Хасково с. Славяново Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданата биологична рекултивация, а и 

предвид факта, че в по-голямата си част дейностите 

ще се изпълняват в границите на населеното място. 

Ефектът за населението е положителен и 

дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_23 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на масивен 

стоманобетонен парапет по моста 

над р. Бисерска в с. Славяново - 2х40 

м, височина 1 м. 

Хасково с. Славяново Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след 

изграждането на парапета. 

0/- + 0/+ 

MA_01_24 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. 

Хасково с. Славяново Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_01_25 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста над р. Бисерска в 

зоната на с. Славяново. 

Хасково с. Славяново Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_26 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. 

Хасково с. 

Лешниково 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 
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Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_01_27 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 

биологично укрепване - 1300 м, 

височина 1.5 м. Площ на 

укрепването - 6.5 дка. 

Хасково с. 

Лешниково 

Мярката ще се осъществи изцяло в урбанизирана 

територия. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_28 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста над р. Бисерска в 

зоната на с. Лешниково. 

Хасково с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_29 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. 

Хасково с. Бисер Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_01_30 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Бисерска в зоната 

на с. Бисер - около 500 м3. 

Хасково с. Бисер При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

- + 0/- 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 
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Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

корито видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

MA_01_31 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. 

Хасково с. Бисер Мярката е предвидена за изпълнение в границите 

на населеното място и в непосредствена близост до 

него. Въздействията върху ОС не се очаква да 

бъдат значителни. Като цяло се очаква локално 

отрицателно въздействие върху ОС по време на 

строителството и дългосрочен положителен ефект 

за населението след изграждането.  

0/- + 0/+ 

MA_01_32 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста над р. Бисерска в 

зоната на с. Бисер 

Хасково с. Бисер Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_33 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. 

Хасково с. Бисер Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_01_34 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. 

Хасково гр. Любимец При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове, като временна загуба на хранителни 

местообитания, не е изключено и загиване на 

индивиди с по-ограничени локомоторни 

способности. Възможно е и засягане на лалугерови 

местообитания. 

0/- + 0/+ 

MA_01_35 Почистване и Основно и ежегодно почистване на Хасково гр. Любимец Мярката е определена с висок приоритет, като 0/- + 0/+ 
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код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

коритото и бреговете на р. Марица в 

зоната на гр. Любимец от дървета, 

храсти, битови и строителни 

отпадъци, дължина на участъка 

около 4000 м, площ - приблизително 

400 дка 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_01_36 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 

Хасково гр. Любимец Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_01_37 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 

Хасково гр. Любимец В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_01_38 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 

Хасково гр. Любимец При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

- + 0/- 
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код на 
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Наименование 
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Обща 

оценка 

на възд. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

MA_01_39 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 

Хасково гр. Любимец Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_01_40 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 

Хасково гр. Любимец Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_01_41 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 

Хасково гр. Любимец Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_42 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  

Хасково гр. Любимец При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_43 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. 

Хасково гр. Любимец При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_44 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

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) 

Хасково гр. Любимец Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

опасните водни 

обекти 

MA_01_45 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 

Хасково гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_46 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 

Хасково гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_01_47 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. 

Хасково гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_48 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. 

Хасково гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_49 Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, 

складирани 

Отстраняване на незаконни 

постройки от дясната заливаема 

тераса на р. Марица - 1 дка. 

Хасково гр. 

Свиленград 

При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

материали и 

други намиращи 

се в границите 

на речните легла 

или дерета 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

MA_01_50 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 

Хасково гр. 

Свиленград 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_01_51 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 

Хасково гр. 

Свиленград 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_01_52 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. 

Хасково гр. 

Свиленград 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

MA_01_53 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. 

Хасково гр. 

Свиленград 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_01_54 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддържане на подпорните стени 

(2х1500м) 

Хасково гр. 

Свиленград 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_01_55 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддържане на дигите, вкл. 

периодично почистване от дървета и 

храсти (2х4000 м) 

Хасково гр. 

Свиленград 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_56 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слегнали 

участъци - 500 м, надграждане с 0.5 

м 

Хасково гр. 

Свиленград 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_01_57 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 

Хасково гр. 

Свиленград 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_58 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

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. 

Хасково гр. 

Свиленград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Марица) и дигите (2х4000 м на р. 

Марица и около 6000 м. по р. Голяма 

река) в зоната на гр. Свиленград. 

MA_01_59 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 

Хасково с. 

Генералово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_01_60 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

Основно и ежегодно почистване на 

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 

Хасково с. 

Генералово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_01_61 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 

Хасково с. 

Генералово 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_62 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 

Хасково с. 

Генералово 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_01_63 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 

Хасково с. 

Генералово 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_01_64 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 

Хасково с. 

Генералово 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 286 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

MA_01_65 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

Хасково с. 

Генералово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_66 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. 

Хасково с. Капитан 

Андреево 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_01_67 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. 

Хасково гр. 

Свиленград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_68 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 

Свиленград, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

Хасково гр. 

Свиленград 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_01_69 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 

Хасково гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

храсти 

MA_01_70 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  

Хасково гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_01_71 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 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_72 Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наводненията Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

MA_01_73 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 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_74 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

MA_01_75 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 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_76 Забрана за голи 

сечи във 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

вододайните 

зони, с 

последващо 

изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на 

акация и топола 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола 

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

MA_01_77 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 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_01_78 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_01_79 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Лешниково 

MA_01_80 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив гр. 

Симеоновгра

д; с. 

Преславец; 

гр. 

Харманли; с. 

Бисер; с. 

Доситеево; 

гр. 

Любимец; 

гр. 

Свиленград; 

с. 

Генералово; 

с. Капитан 

Андреево; с. 

Славяново; 

с. Болярски 

извор; с. 

Лешниково 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_01 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. 

Хасково с. Въгларово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_02_02 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. 

Хасково с. Въгларово Корекциите ще се извършват в урбанизирана 

територия и въздействията им върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Въгларово - 835 м по левия бряг и 

810 м по десния 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

MA_02_03 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 

Хасково с. Въгларово Корекциите ще се извършват в урбанизирана 

територия и въздействията им върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_02_04 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. 

Хасково с. Въгларово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_05 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната 

на р. Хасковска/Харманлийска и 

притоците й. 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

с. Тракиец; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_02_06 Създаване/Изгра

ждане или 

Поддържане/Оп

тимизиране на 

системата за 

наблюдение и 

прогнозиране на 

валежите и 

речния отток в 

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. 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

целия речен 

басейн, вкл. 

експлоатацията 

на язовирите  

Брягово; с. 

Узунджово; 

с. Тракиец; 

гр. Харманли 

MA_02_07 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. 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

с. Тракиец; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_08 Поддържане и 

подобряване 

състоянието на 

съществуващи 

язовири 

Периодично почистване на откосите 

на стената на яз. Сираково (10 дка), 

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 

Хасково с. Въгларово Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/- + + 

MA_02_09 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Хасково с. Въгларово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_10 Разширяване на Реконструкция на най-западния мост Хасково с. Въгларово Очаква се временно отрицателно локално 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

„тесните места” 

като мостове и 

др., които водят 

до подприщване 

на речния отток 

над р. Хасковска в зоната на с. 

Въгларово - повдигане с 1 м.  

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

MA_02_11 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. 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_12 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. 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_02_13 Изграждане на 

системи за 

ранно 

предупреждение

, специално 

адресирани към 

поройни 

наводнения, 

дължащи се на 

интензивни 

валежи с малък 

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-

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

пространствен и 

времеви обхват 

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. 

с. Тракиец; 

гр. Харманли 

MA_02_14 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 

Хасково гр. Хасково Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_15 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. 

Хасково гр. Хасково Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_02_16 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете (16 бр.), 

пасарелките, покритите участъци от 

корекцията на р. Хасковска и 

корекцията (2х3700 м, общо по двата 

Хасково гр. Хасково Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

опасните водни 

обекти 

бряга) 

MA_02_17 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)) 

Хасково гр. Хасково Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_02_18 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. 

Хасково гр. Хасково Корекциите ще се извършват в урбанизирана 

територия и въздействията им върху околната 

среда се очаква да бъдат краткосрочни, временни и 

локални. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат 

изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_02_19 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.  

Хасково гр. Хасково Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_02_20 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. 

Хасково гр. Хасково Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_02_21 Рехабилитация 

на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 

Рехабилитация на 20 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Хасково. 

Хасково гр. Хасково Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

  + + 
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мярка 
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на мярка 
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здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

MA_02_22 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) 

Хасково гр. Хасково Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

MA_02_23 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Балаклидере - 

дължина 1500 м, площ - 30 дка и ляв 

приток - дължина 800 м и площ 10 

дка, в зоната на с. Стамболийски от 

дървета, храсти, битови и 

строителни отпадъци и др. 

Хасково с. 

Стамболийск

и 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_02_24 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. 

Хасково с. 

Стамболийск

и 

Корекциите ще се извършват в границите на 

населеното място и въздействията им върху 

околната среда се очаква да бъдат краткосрочни, 

временни и локални. Въздействията за населението 

и човешкото здраве от своя страна се очаква да 

бъдат изцяло положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_02_25 Почистване на Основно и ежегодно почистване Хасково с. Динево Мярката е определена с много висок приоритет, 0/- + 0/+ 
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речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

коритото на р. Харманлийска - 

дължина 1500 м, площ - 15 дка, в 

зоната на с. Динево от дървета, 

храсти и блатна растителност. 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_02_26 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. 

Хасково с. Динево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_27 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. 

Хасково с. Динево При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_28 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. 

Хасково с. Динево Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 
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Обща 

оценка 

на възд. 

MA_02_29 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.  

Хасково с. Стойково; 

с. Родопи 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_02_30 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.  

Хасково с. Стойково Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_02_31 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слегнали 

участъци с височина 0.5 м - 500 м 

Хасково с. Стойково Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_02_32 Разширяване на Премахване на стария мост на р. Хасково с. Стойково Очаква се временно отрицателно локално 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 
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насел. и 
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здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

„тесните места” 

като мостове и 

др., които водят 

до подприщване 

на речния отток 

Харманлийска, на пътя между с. 

Стойково и с. Любеново и 

доизграждане на новото съоръжение. 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

MA_02_33 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. 

Хасково с. Стойково При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_34 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Хасково с. Стойково Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_35 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.  

Хасково с. Родопи Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

0/- + 0/+ 
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последици за околната среда. 

MA_02_36 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. 

Хасково с. Родопи Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_02_37 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.  

Хасково с. Брягово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_02_38 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. 

Хасково с. Брягово Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_02_39 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на скъсани и 

слегнали участъци от диги и на р. 

Харманлийска в зоната на с. Брягово 

- около 200 м. 

Хасково с. Брягово Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 303 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

MA_02_40 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Хасково с. Брягово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_41 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 засегнат трафопост - 

дължина 25м. Обща площ на 

биологичното укрепване - 0.5 дка. 

Хасково с. Брягово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_42 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. 

Хасково с. Брягово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_43 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 . 

Хасково с. 

Узунджово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_02_44 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. 

Хасково с. 

Узунджово 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Положителният ефект за 

населението може да се постигне и с по-малка 

дължина на дигата. С оглед на това се препоръчва 

дължината на дигата да се ограничи до границите 

на населеното място. 

0/- + 0/+ 

MA_02_45 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. 

Хасково с. 

Узунджово 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_02_46 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Хасково с. 

Узунджово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_47 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. 

Хасково с. 

Узунджово 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_48 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на габионна стена по 

десния бряг на р. Гьолдере, в зоната 

на засегнатите смесени жилищни 

райони в с. Узунджово - височина 

Хасково с. 

Узунджово 

Въздействието върху околната среда ще бъде 

отрицателно, а положителен ефект за населението 

ще се постигне и с по-малка дължина на стената С 

оглед на това се препоръчва предвижданата стена 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

1.5 м, дължина 600 м. да се ограничи до моделираната заливана площ. 

MA_02_49 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 . 

Хасково гр. Харманли Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_02_50 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 

Хасково гр. Харманли Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_02_51 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слегнали 

участъци с височина 0.5 м - 500 м 

Хасково гр. Харманли Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_02_52 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 - 

Хасково гр. Харманли Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

20 дка. 

MA_02_53 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. 

Хасково гр. Харманли Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_02_54 Рехабилитация 

на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 

Рехабилитация на 10 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Харманли. 

Хасково гр. Харманли Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_02_55 Актуализиране 

на нормите за 

оразмеряване на 

канализационни 

мрежи 

Ревизия на оразмерителните 

методики относно канализационните 

системи. 

Хасково гр. Харманли Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_56 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Хасково гр. Харманли Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_57 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на населението от 

засегнатите райони на територията 

на Община Харманли. 

Хасково гр. Харманли Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 
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ОС 

Оценка 
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насел. и 
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здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

система 

MA_02_58 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. 

Хасково гр. Харманли Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_02_77 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. 

Хасково с. Тракиец Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_59 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

подпорна стена по контура на 

засегнатите стопански обекти - 

дължина 500 м, височина - 2 м 

Хасково с. Въгларово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_02_60 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

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. 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

система Узунджово 

MA_02_61 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. 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_02_62 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 

Хасково с. Родопи При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_63 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 

Хасково с. Родопи Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_02_64 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. 

Хасково гр. Харманли Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_65 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

изпомпване на води от засегнатите 

Хасково гр. Харманли Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

райони на територията на Община 

Харманли, с цел възстановяване 

нормалните условия. 

MA_02_66 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 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_67 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 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_68 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 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 310 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

гр. Харманли 

MA_02_69 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_70 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 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_71 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 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_72 Ограничаване Ограничаване и/или недопускане на Хасково гр. Хасково; Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

и/или 

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 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

общ положителен ефект 

MA_02_73 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_74 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_02_75 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

изграждане на 

сгради  

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

MA_02_76 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Хасково гр. Хасково; 

с. Въгларово; 

с. 

Стамболийск

и; с. 

Подкрепа; с. 

Стойково; с. 

Динево; с. 

Родопи; с. 

Брягово; с. 

Узунджово; 

гр. Харманли 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_01 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.  

Стара 

Загора 

гр. Раднево При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 

MA_03_02 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. Сазлийка. Системата следва да 

функционира в реално време и да 

предоставвя своевременно 

информация за паднали валежи във 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дължащи се на 

интензивни 

валежи с малък 

пространствен и 

времеви обхват 

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. 

MA_03_03 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_04 Създаване/Изгра

ждане или 

Поддържане/Оп

тимизиране 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.  

Стара 

Загора 

гр. Раднево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_03_05 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 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). 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/+ + + 

MA_03_06 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_07 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Корекциите ще се реализират в границите на 

населеното място. Като цяло се очаква отрицателно 

въздействие върху ОС - локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_08 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_09 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на населението от 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

засегнатите райони в общ. Раднево 

MA_03_10 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_03_11 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 

височина 1 м 

Стара 

Загора 

гр. Раднево При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_03_12 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_13 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 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС ,което е локално, краткотрайно (по време 

на строителството) и дълготрайно (при площна 

загуба на местообитания). Ефектът за населението 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Републикански път II-57 - дължина 

220 м и средна височина 1 м 

е положителен и дълготраен. 

MA_03_14 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_03_15 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 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_16 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_17 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_18 Възстановяване Възстановяване на лява защитна Стара гр. Раднево Въздействието върху околната среда ще е 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на 

компрометирани 

диги 

дига на р. Сазлийка м-ду ПСОВ 

Раднево и моста над реката в най-

южната част на гр. Раднево - 1560 м 

(прибл. височина - 2,5 м). 

Загора краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

MA_03_19 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

MA_03_21 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната 

на р. Стара река и притоците й. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_03_22 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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_03_23 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_24 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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_03_25 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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_03_26 Контролирано 

временно 

наводняване на 

селскостопански 

площи с цел 

разтоварване на 

наднормените 

водни 

Временно заливане на 

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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

количества  

MA_03_27 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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

MA_03_28 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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_29 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 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

0/+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на положението на депресионната 

крива и филтрацията през, под и 

около язовирната стена на яз. 

Константиновец (15 000 лв 

годишно). 

язовирите. 

MA_03_30 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 е оценена на 1000 дка, от 

които около 800 обработваеми. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 

MA_03_31 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_32 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. 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_33 Изграждане на 

земно-насипна 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига в комбинация с биологично 

Стара 

Загора 

с. Бели брег Въздействието върху околната среда ще бъде 

отрицателно, а положителен ефект за населението 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дига и 

комбинация 

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. 

ще се постигне и с по-малка дължина на дигата. С 

оглед на това се препоръчва предвижданата дига да 

се редуцира до границите на потенциално 

заливаната площ. 

MA_03_34 Надграждане на 

диги 

Надграждане на защитната дига по 

левия бряг на р. Сазилйка - дължина 

1250 м и средна височина 1 м 

Стара 

Загора 

с. Бели брег При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_03_35 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.  

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_03_36 Преустройство 

или изграждане 

на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 50 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване 

от площ 20 дка).  

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и 

осигуряване на по-висока степен на защита. В този 

смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здране е положително. 

По отношение на околната среда трябва да се има 

предвид, че при самото преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения ще има 

временно отрицателно въздействие с локален 

обхват и краткосрочна продължителност.  

0/- + 0/+ 

MA_03_37 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_38 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

Ежегодно почистване коритото на 

р.Сазлийка от дървета и храсти, с 

цел увеличаване на общата 

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

границите на 

урбанизирана 

територия 

хидравлична проводимост на реката 

в зоната на гр. Гълъбово. Дължината 

на у-ка, подлежащ на почистване е 

4700 м, а площта - 150 дка. 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_03_39 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 

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_40 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. 

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_41 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. 

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_03_42 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. 

Хасково с. Пясъчево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Сазлийка, гр. Гълъбово - дължина 40 

м и височина 2 м. Площ на 

укрепването 0.15 дка. 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_03_43 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. 

Хасково с. Навъсен Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_03_44 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Хасково с. Навъсен Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_45 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. 

Хасково с. Навъсен При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_03_46 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на лявата защитна дига на 

р. Сазлийка в зоната над с. Навъсен - 

приблизително 1500 м и моста на 

пътя м-ду с. Навъсен и с. 

Калугерово.  

Хасково с. Навъсен Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_47 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. 

Хасково с. Навъсен Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_48 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. 

Стара 

Загора 

с. Мусачево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_49 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. 

Стара 

Загора 

с. Мусачево Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_03_50 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 

Стара 

Загора 

с. Мусачево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

60 м и височина 1.5 м. Площ на 

укрепването 0.35 дка. 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_03_51 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). 

Стара 

Загора 

с. Мусачево Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/+ + + 

MA_03_52 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

Ежегодно почистване коритото на 

р.Мусачка от дървета, храсти и 

блатна 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. 

Стара 

Загора 

с. Мусачево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_53 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете (4 бр.) над р. 

Мусачка при с. Мусачево.  

Стара 

Загора 

с. Мусачево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_03_54 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. 

Хасково с. 

Калугерово 

Корекциите ще се реализират в границите на 

населеното място. Като цяло се очаква отрицателно 

въздействие върху ОС - локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_55 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. 

Хасково с. 

Калугерово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_03_56 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Стара 

Загора 

с. Мъдрец Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_57 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига в комбинация с биологично 

укрепване по левия бряг на р. 

Стара 

Загора 

с. Мъдрец Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

комбинация Мусачка при с. Калугерово, нагоре 

по течението от железопътния мост - 

дължина 1200 м и височина 1.5 м. 

Площ на укрепването 7 дка. 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_03_58 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. 

Стара 

Загора 

с. Мъдрец При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_03_59 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 дка. 

Стара 

Загора 

с. Мъдрец Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_60 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. 

Стара 

Загора 

с. Мъдрец Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_03_61 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). 

Стара 

Загора 

с. Мъдрец Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/+ + + 

MA_03_62 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. 

Стара 

Загора 

с. Искрица Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_63 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете (5 бр.) над р. 

Гюргеченска при с. Мъдрец.  

Стара 

Загора 

с. Искрица Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_03_64 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. 

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. 

Стара 

Загора 

с. 

Медникаров

о 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_65 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете (4 бр.) над р. 

Соколица при с. Медникарово.  

Стара 

Загора 

с. Обручище Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_66 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. 

Стара 

Загора 

с. Обручище Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_03_67 Ежегодно Ежегодно обследване на Стара с. Обручище Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

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.).  

Загора общ положителен ефект 

MA_03_68 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.  

Стара 

Загора 

с. Обручище Корекциите ще се реализират частично в границите 

на населеното място. Като цяло се очаква 

отрицателно въздействие върху ОС - локално, 

краткотрайно (по време на строителството) и 

дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_69 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. 

Стара 

Загора 

с. Обручище Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_70 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 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Като цяло се очаква 

отрицателно въздействие върху ОС - локално, 

краткотрайно (по време на строителството) и 

дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_71 Надграждане на 

диги 

Надграждане на защитната дига по 

левия бряг на р. Соколица от 

Стара 

Загора 

гр. Раднево При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

MA_03_72 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_73 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_03_74 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. 

Стара 

Загора 

гр. Раднево Въздействието върху околната среда ще бъде 

отрицателно, а положителен ефект за населението 

ще се постигне и с по-малка дължина на стената С 

оглед на това се препоръчва предвижданата стена 

да се ограничи до границите на потенциално 

заливаната площ. 

0/- + 0/+ 

MA_03_75 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.  

Стара 

Загора 

гр. Гълъбово Въздействието върху околната среда ще бъде 

отрицателно, а положителен ефект за населението 

ще се постигне и с по-малка дължина на стената С 

оглед на това се препоръчва предвижданата стена 

да се ограничи до границите на потенциално 

заливаната площ. 

0/- + 0/+ 

MA_03_76 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

Изграждане на земнонасипна дига в 

комбинация с биологично укрепване 

за локална защита на засегнатите 

Хасково с. Навъсен Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

комбинация индустриални обекти при с. 

Любеново - дължина 500 м, а 

височина - 2 м. Площта за укрепване 

възлиза на 4 дка. 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_03_77 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 

Гълъбово. 

Хасково с. 

Калугерово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_78 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. 

Хасково с. 

Калугерово 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_03_79 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. 

Стара 

Загора 

с. 

Медникаров

о 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_03_80 Мониторинг, 

поддържане в 

техническа 

изправност и 

подсигуряване 

срещу 

наводнения и 

подобряване 

стопанисването 

на 

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. 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

хвостохранилищ

а, шламоотвали, 

сгуроотвали и 

други подобни 

съоръжения.  

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_03_81 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. 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

Мярката е с изцяло положително въздействие 

спрямо ОС и човешкото здраве. 

+ + + 

MA_03_82 Осигуряване на 

обществена 

Осигуряване на обществена 

подготвеност за реакция при заплаха 

Хасково, 

Стара 

гр, 

Симеоновгра

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

подготвеност за 

реакция при 

заплаха от 

наводнения 

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 

Загора д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_03_83 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 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_03_84 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 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_85 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_03_86 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 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_87 Забрана за голи 

сечи във 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

Хасково, 

Стара 

гр, 

Симеоновгра

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

вододайните 

зони, с 

последващо 

изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на 

акация и топола 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола 

Загора д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_03_88 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 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_03_89 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_90 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_03_91 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Хасково, 

Стара 

Загора 

гр, 

Симеоновгра

д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_03_92 Актуализиране 

на наредбите за 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

Хасково, 

Стара 

гр, 

Симеоновгра

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 340 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Загора д, с. Бели 

бряг, с. 

Българене, 

гр. 

Гълъбово, с. 

Знаменосец, 

с. Искрица, 

с. 

Калугерово, 

с. Любеново, 

с. 

Медникаров

о, с. 

Мусачево, с. 

Мъдрец, с. 

Навъсен, с. 

Обручище, с. 

Пясъчево, гр. 

Раднево, с. 

Рисиманово, 

гр. Троян 

MA_04_01 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. 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_02 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. 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 

MA_04_03 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната 

на р. Марица и притоците й. 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_04 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. 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_05 Подобряване на 

съществуващата 

Изграждане на нови хидрометрични 

и метеорологични пунктове с цел 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

хидроложка 

информационна 

система за 

получаване на 

данни в реално 

време за целия 

басейн 

подобряване на хидроложката 

информация за водосбора на р. 

Марица. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_06 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. 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаване на дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_07 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) 

Пловдив с. Добри дол Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_08 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. 

Пловдив с. Добри дол Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_09 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. 

Пловдив с. Добри дол Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_04_10 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пловдив с. Добри дол Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_11 Почистване и Основно и ежегодно почистване на Пловдив с. Добри дол Мярката е определена с много висок приоритет, 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия 

коритото на ляв приток на р. Марица 

и канал в зоната на с. Добри дол - 

1700 м и площ 10 дка. 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_04_12 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. 

Пловдив с. Добри дол Корекциите ще се реализират предимно в 

границите на населеното място. Като цяло се 

очаква отрицателно въздействие върху ОС - 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_04_13 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) 

Пловдив с. Добри дол Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_14 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. 

Пловдив с. Добри дол Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_15 Разширяване на 

„тесните места” 

Повдигане на моста над речен канал 

от западната страна на с. Добри дол 

Пловдив с. Добри дол Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

като мостове и 

др., които водят 

до подприщване 

на речния отток 

с 1 м положителен ефект за населението след него. 

MA_04_16 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пловдив с. Добри дол Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_17 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. 

Хасково с. Скобелево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_04_18 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

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. 

Хасково с. Скобелево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Скобелево - общо 3 бр. 

MA_04_19 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)  

Хасково с. Скобелево Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_20 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. 

Хасково с. Скобелево Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_21 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) 

Хасково с. Скобелево, 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_22 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 ливада- 1000 м, 

надграждане 0.5 м. 

Хасково с. Скобелево, 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_23 Ежегодно 

обследване на 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

Хасково с. Скобелево, 

с. Сталево; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

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). 

Златна 

ливада 

MA_04_24 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) 

Хасково с. Великан; 

с. Ябълково; 

с. Крум 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_25 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). 

Хасково с. Великан; 

с. Ябълково; 

с. Крум 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_26 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Хасково с. Великан; 

с. Ябълково; 

с. Крум 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_27 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. 

Хасково гр. 

Димитровгра

д 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_04_28 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) 

Хасково гр. 

Димитровгра

д 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. Следва да се 

отбележи, че мярката е предвидена в близост до 

защитена местност. С оглед на това следва при 

реализацията й да се съблюдава режима за опазване 

на защитената територия. 

0/- + 0/+ 

MA_04_29 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. 

Хасково гр. 

Димитровгра

д 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. Следва да се отбележи, че 

мярката е предвидена в близост до защитена 

местност. С оглед на това следва при реализацията 

й да се съблюдава режима за опазване на 

защитената територия. 

0/- + 0/+ 

MA_04_30 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете (4 бр.), 

дигите на р. Марица (18 100 м) и 

прилежащите им площи. 

Хасково гр. 

Димитровгра

д 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_04_31 Рехабилитация 

на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 

Рехабилитация на 15 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Димитровград. 

Хасково гр. 

Димитровгра

д 

Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_04_32 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) 

Хасково с. Брод; с. 

Златополе; с. 

Райново 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. Следва да се 

отбележи, че мярката е предвидена в близост до 

защитена местност. С оглед на това следва при 

реализацията й да се съблюдава режима за опазване 

на защитената територия. 

0/- + 0/+ 

MA_04_33 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. 

Хасково с. Брод; с. 

Златополе; с. 

Райново 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. Следва да се отбележи, че 

мярката е предвидена в близост до защитена 

местност. С оглед на това следва при реализацията 

й да се съблюдава режима за опазване на 

защитената територия. 

0/- + 0/+ 

MA_04_34 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

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. 

Хасково с. Брод; с. 

Златополе; с. 

Райново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обекти 

MA_04_35 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. 

Хасково с. Брод Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

MA_04_36 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. 

Хасково с. Нова 

надежда 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_37 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) 

Хасково с. Нова 

надежда 

По време на строителството се очаква пряка загуба 

и фрагментация на природни местообитания и 

местообитания на видове в границите на 

строителната полоса, както и нараняване/смърт или 

прогонване на индивиди. При експлоатацията ще 

се променят абиотичните условия на средата в 

рамките на залетите площи, очаква се загуба на 

местообитания и загиване или прогонване на 

индивиди. При осушаване на ретензионните 

басейни (които се заливат и осушават периодично) 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

ще има загуба на водни организми.  

MA_04_38 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига на 

р. Марица (2500 м) и прилежащите й 

площи в зоната на с. Нова надежда 

(вкл. почистване) 

Хасково с. Нова 

надежда 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_39 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. 

Хасково с. Нова 

надежда 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_40 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Хасково с. Нова 

надежда 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_41 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 

Хасково с. Нова 

надежда 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_42 Изпомпване от 

залети ниски 

При преминаване на висока вълна се 

предвижда изпомпване на води от 

Хасково с. Нова 

надежда 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

части  засегнатите райони на територията 

на Община Хасково, с цел 

възстановяване нормалните условия 

за живот. 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

MA_04_43 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. 

Хасково с. Райново Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_04_44 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_04_45 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

корито 

Отстраняване на наносни отложения 

от коритото на р. Марица в зоната на 

гр. Симеоновград - около 10 000 м3. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защита на водите. Участъкът попада в т. 

3.5, раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_04_46 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 на стени от насипен тип, 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

По време на строителството се очаква пряка загуба 

и фрагментация на природни местообитания и 

местообитания на видове в границите на 

строителната полоса, както и нараняване/смърт или 

прогонване на индивиди.При експлоатацията ще се 

променят абиотичните условия на средата в 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

височина 5 до 10 м и дължина 50 м и 

заливане на селскостопански площи 

- приблизително 1000 дка) 

рамките на залетите площи, очаква се загуба на 

местообитания и загиване или прогонване на 

индивиди. При осушаване на ретензионните 

басейни (които се заливат и осушават периодично) 

ще има загуба на водни организми. 

MA_04_47 Изграждане на 

нови корекции 

Надграждане на масивен парапет в 

източната част на гр. Симеоновград, 

ляв бряг р. Марица - височина 1 м, 

дължина 1050 м. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

Корекциите ще се реализират предимно в 

границите на населеното място. Като цяло се 

очаква отрицателно въздействие върху ОС - 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_04_48 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_04_49 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) 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_50 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. 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_51 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на дясна защитна дига на 

Хасково гр. 

Симеоновгра

д 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

р. Марица (3500 м) в зоната на гр. 

Симеоновград. 

MA_04_52 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. 

Пловдив с. 

Караджалово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_04_53 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Хасково с. Скобелево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_54 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. 

Пловдив; 

Хасково 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

MA_04_55 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) 

Хасково с. 

Черногорово

; с. Нова 

надежда 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_04_56 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. 

Хасково с. 

Черногорово

; с. Нова 

надежда 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_04_57 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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). 

Хасково с. 

Черногорово

; с. Нова 

надежда 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_58 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 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

по въпросите на наводненията Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_59 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 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_60 Създаване на 

механизъм за 

координация на 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

действията при 

възникване на 

риск от 

наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

щаб (областна администрация) и 

МВР/ДПБЗН. 

Изготвяне/актуализация на 

общински план за действия при 

наводнения 

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_61 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_62 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 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_63 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 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_64 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 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_04_65 Издаване на 

забрана за 

строителството 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 361 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

в зони с риск от 

наводнения 

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_66 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

MA_04_67 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив; 

Хасково 

с. Добри дол; 

с. 

Караджалово

; с. 

Скобелево; 

с. Сталево; с. 

Златна 

ливада; с. 

Великан; с. 

Ябълково; с. 

Крум; гр. 

Димитровгра

д; с. Брод; с. 

Черногорово

; с. 

Златополе; с. 

Райново; с. 

Нова 

Надежда; с. 

Константино

во; гр. 

Симеоновгра

д  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_01 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 с. 

Оризари - 1000 дка обработваеми 

земи. 

Пловдив с. Оризари Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

MA_05_02 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. 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_03 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. 

Пловдив с. Оризари Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_05_04 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. 

Пловдив с. Оризари За изпълнението на мярката е необходим подробен 

проект, преди чието изготвяне няма да е известно 

местоположението на съоръженията и съответно не 

могат да се оценят прецизно възействията върху 

ОС. Ефектът за населението ще е положителен 

`= + `= 

MA_05_05 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. 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_06 Изграждане на 

земно-насипна 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига в комбинация с биологично 

Пловдив с. Оризари Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дига и 

комбинация 

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. 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_05_07 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) 

Пловдив с. Оризари Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_08 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 м, височина 1.5 м, площ на 

укрепването - 5 дка. 

Пловдив с. Оризари Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_09 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. 

Пловдив с. Оризари Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_10 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 

Пловдив с. Оризари Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_05_11 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. 

Пловдив гр. Пловдив Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_05_12 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. 

Пловдив гр. Пловдив  Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. Следва 

да се отбележи, че мярката е предвидена през 

защитена местност, чийто режим на опазване 

следва да се съблюдава. 

0/- + 0/+ 

MA_05_13 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. 

Пловдив гр. Пловдив Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_14 Надграждане на 

диги 

Надграждане на дясна защитна дига 

на р. Марица в зоната над моста на 

Пловдив гр. Пловдив При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Рeпубликански път II-86 - 1500 м, 

височина на надграждането - 1 м 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. Следва да се отбележи, че мярката е 

предвидена през защитена местност. С оглед на 

това при реализацията й следва да се съблюдават 

режимите за опазване на защитената територия. 

MA_05_15 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. 

Пловдив гр. Пловдив Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_05_16 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото 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  

Пловдив гр. Пловдив Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_17 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 

Поддръжка на 5000 м 

канализационна мрежа в западната 

част на гр. Пловдив. 

Пловдив гр. Пловдив Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_05_18 Рехабилитация Рехабилитация на 1000 м Пловдив гр. Пловдив Мярката се отнася до поддръжка на   + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 

канализационна мрежа в западната 

част на гр. Пловдив. 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

MA_05_19 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 

Пловдив гр. Пловдив Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_05_20 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 

Пловдив гр. Пловдив Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_05_21 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 

Пловдив гр. Пловдив Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

моста в западната част на града - 700 

м, височина на стената - 1.5 м. 

очаква да бъдат положителни. 

MA_05_22 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 

Пловдив гр. Пловдив Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_05_23 Изграждане на 

нови корекции 

Надграждане на подпорни стени по 

двата бряга на р. Марица в гр. 

Пловдив с 0.5 м, общо 500 м 

Пловдив гр. Пловдив Корекциите ще се реализират предимно в 

границите на населеното място. Като цяло се 

очаква отрицателно въздействие върху ОС - 

локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_05_24 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

корито 

Отнемане на наносни отложения от 

коритото на р. Марица в зоната на 

гр. Пловдив - приблизително 250 000 

м3. 

Пловдив гр. Пловдив В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_05_25 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 

Пловдив гр. Пловдив Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_26 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. 

Пловдив гр. Пловдив Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_27 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете над р. 

Пловдив гр. Пловдив Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

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.  

MA_05_28 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 

Поддръжка на 80 000 м 

канализационна мрежа в западната 

част на гр. Пловдив. 

Пловдив гр. Пловдив Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_05_29 Рехабилитация 

на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 

Рехабилитация на 20 000 м 

канализационна мрежа в западната 

част на гр. Пловдив. 

Пловдив гр. Пловдив Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_05_30 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. 

Пловдив гр. Пловдив Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_05_31 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. 

Пловдив гр. Пловдив Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_32 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. 

Пловдив гр. Пловдив Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_05_33 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те 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; 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

MA_05_34 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. 

Пловдив с. Катуница Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_05_35 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 1 м, площ на укрепването - 

3.5 дка 

Пловдив с. Катуница Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_36 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив с. Катуница Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_37 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

Изграждане/надграждане на 

земнонасипна дига в комбинация с 

биологично укрепване по десния 

Пловдив гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

комбинация 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. 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_05_38 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на дясна защитна дига на 

р. Марица в зоната на гр. Садово и 

Чешнегирово (приблизително 3200 

м) 

Пловдив гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_05_39 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. 

Пловдив гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_05_40 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_41 Реконструкция и Поддръжка на защитните диги на р. Пловдив с. Маноле; с. Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

поддържане на 

корекциите 

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) 

Трилистник краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

MA_05_42 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. 

Пловдив с. Маноле; с. 

Трилистник 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_05_43 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 

Пловдив с. 

Трилистник 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_05_44 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив с. Маноле; с. 

Трилистник 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_45 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

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 

Пловдив с. 

Трилистник 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

преминаване на 

висока вълна  

1000 м след моста), площ 80 дка. пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_05_46 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) 

Пловдив с. Чалъкови Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_05_47 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. 

Пловдив с. Чалъкови Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_05_48 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на дигата (5000 м) в 

зоната на с.Чалъкови, с цел 

Пловдив с. Чалъкови Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

ото състояние на 

потенциално 

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.  

MA_05_49 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) 

Пловдив с. Белозем Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_05_50 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. 

Пловдив с. Белозем Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_05_51 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив с. Белозем Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_52 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

Почистване на коритото на р. 

Марица в зоната на моста на 

Републикански път II-66 между с. 

Милево и с. Мирово от дървета, 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Милево; с. 

Мирово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

преминаване на 

висока вълна  

храсти, дънери, наноси и др. - 

дължина 2000 м (1000 м преди и 

1000 м след моста), площ 200 дка 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_05_53 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 ремонти и реконструкции.  

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Милево; с. 

Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_54 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. 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Милево; с. 

Мирово 

Отрицателните въздействията върху ОС не се 

очаква да бъдат значителни, тъй като ще бъдат 

временни и локални. От друга страна 

отстраняването на антропогенните елементи е 

положителна мярка за живата природа. Ефектът 

спрямо населението ще бъде положителен. 

`0 + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_05_55 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. 

Пловдив с. Виница Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_56 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) 

Стара 

Загора 

с. Мирово Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_05_57 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. 

Стара 

Загора 

с. Мирово Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_05_58 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. 

Пловдив с. Виница; с. 

Градина 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_05_59 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

Стара 

Загора 

с. Мирово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

определяне необходимостта и 

обхвата на ремонтните работи, в т.ч. 

основни ремонти и реконструкции.  

MA_05_60 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 дка. 

Стара 

Загора 

с. Горно 

Белево 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_05_61 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. 

Стара 

Загора 

с. Партизани Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_05_62 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 

Стара 

Загора 

с. Партизани Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Като цяло се очаква 

отрицателно въздействие върху ОС - локално, 

краткотрайно (по време на строителството) и 

дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

150 м, височина 1.5 м. 

MA_05_63 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Стара 

Загора 

с. Партизани Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_64 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. 

Стара 

Загора 

с. Черна гора Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_05_65 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Стара 

Загора 

с. Черна гора Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_66 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. 

Омуровска в зоната на с. 

Стара 

Загора 

с. 

Плодовитово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

границите на 

урбанизирана 

територия 

Плодовитово от дървета, храсти, 

битови и строителни отпадъци - 

дължина 1500 м, площ ок. 30 дка. 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_05_67 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. 

Стара 

Загора 

с. 

Плодовитово 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_68 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Стара 

Загора 

с. 

Плодовитово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_69 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. 

Пловдив с. Крушево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_05_70 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. 

Пловдив с. Крушево Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_05_71 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив с. Крушево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_72 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. 

Пловдив с. Крушево Корекциите ще се реализират предимно в 

границите на населеното място. Извън тези 

граници като цяло се очаква отрицателно 

въздействие върху ОС - локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_05_73 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на 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.  

Пловдив с. Крушево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_05_74 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) 

Пловдив гр. Пловдив Въздействията върху околната среда ще бъдат 

локални, отризателни, временни (за периода на 

строителството) и дълготрайни (след него). 

Ефектът за населението ще бъде положителен. 

Мярката попада в защитена местност, чийто режим 

на опазване следва да се съблюдава. 

0/- + 0/+ 

MA_05_75 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. 

Пловдив с. Катуница Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_05_76 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_05_77 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_78 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

MA_05_79 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_80 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

MA_05_81 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_05_82 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 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_83 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 388 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

MA_05_84 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_05_85 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив; 

Стара 

Загора 

с. Оризари; 

Пловдив; с. 

Катуница; 

гр. Садово; с. 

Чешнегиров

о; с. 

Поповица; с. 

Милево; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Маноле; с. 

Трилистник; 

с. Чалъкови; 

с. Белозем; с. 

Виница; с. 

Градина; гр. 

Първомай; с. 

Крушево; с. 

Мирово; с. 

Плодовитово

; с. Черна 

гора; с. 

Партизанин; 

с. Горно 

Белево 

MA_06_01 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. 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

MA_06_02 Изграждане на 

системи за 

ранно 

предупреждение

, специално 

адресирани към 

поройни 

наводнения, 

дължащи се на 

интензивни 

валежи с малък 

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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

пространствен и 

времеви обхват 

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. 

MA_06_03 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. 

Пловдив с. Дълбок 

извор 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_06_04 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. 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_05 Реконструкция 

на язовири 

Възстановяване на свлечен воден 

откос на яз. Златовръх. 

Пловдив с. Нови 

извор 

Мярката е определена с висок приоритет. 

Въздействието спрямо населението се оценява като 

силно положително, докато въздействието върху 

околната среда се очаква да е временно и локално 

отрицателно (при извършване на дейностите по 

реконструкцията), като иначе се предвижда 

дългосрочен положителен ефект от 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовира. 

MA_06_06 Поддържане и 

подобряване 

състоянието на 

съществуващи 

язовири 

Периодично почистване на откосите 

на стената на яз. Златовръх и 

разположения след него язовир, 

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. 

Пловдив с. Нови 

извор 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/+ + + 

MA_06_07 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 

Пловдив с. Дълбок 

извор 

Корекциите ще се изпълняват изцяло в границите 

на населеното място. Отрицателното въздействие 

върху ОС се очаква да е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_06_08 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 

Пловдив с. Дълбок 

извор 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_06_09 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). 

Пловдив с. Дълбок 

извор 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

положителен. 

MA_06_10 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. 

Пловдив с. Дълбок 

извор 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_06_11 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 определяне 

необходимостта и обхвата на 

ремонтните работи, в т.ч. основни 

ремонти и реконструкции.  

Пловдив с. Дълбок 

извор 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_12 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. 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_13 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. 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_06_14 Почистване на 

речни участъци 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Чинардере по 100 м 

Пловдив с. Поройна Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 393 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

преди и след моста/водосток над 

реката в зоната на с. Поройна от 

дървета, храсти и блатна 

растителност - площ - 6 дка. 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_06_15 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. 

Пловдив с. Поройна Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_06_16 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. 

Пловдив гр. 

Първомай 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

територия. 

MA_06_17 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 

Пловдив гр. 

Първомай 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_06_18 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига по десния бряг на р. Мечка 

непосредтсвено над моста на 

Републикански път I-8 - височина 2 

м, дължина 550 м.  

Пловдив гр. 

Първомай 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_06_19 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. 

Пловдив гр. 

Първомай 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_06_20 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 

Пловдив гр. 

Първомай 

Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_06_21 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. 

Пловдив гр. 

Първомай 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_06_22 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. 

Пловдив гр. 

Първомай 

При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

- + 0/- 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

въздействията ще бъдат положителни. 

MA_06_23 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив гр. 

Първомай 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_24 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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка N/A N/A N/A 

MA_06_25 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. 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_06_26 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. 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Поройна 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_06_27 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига в комбинация с биологично 

укрепване по левия бряг на р. Мечка, 

Пловдив гр. 

Първомай 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

комбинация 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 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_06_28 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. 

Пловдив гр. 

Първомай 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_06_29 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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_30 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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_31 Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на 

риск от 

наводнения, вкл. 

в трансграничен 

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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

район 

MA_06_32 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_33 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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_34 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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_35 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 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_36 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_37 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

зони 

MA_06_38 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_06_39 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Пловдив гр. 

Първомай; с. 

Дълбок 

извор; с. 

Поройна 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_01 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. 

София 

област 

гр. Костенец Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

MA_07_02 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.) 

София 

област 

гр. Костенец Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

MA_07_03 Изграждане на Изграждане на система за ранно Пазарджик с. Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

системи за 

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. 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. 

; Пловдив; 

София 

област 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

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. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

общ положителен ефект 

MA_07_04 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. 

София 

област 

гр. Костенец Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_07_05 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. 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

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. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_06 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. 

София 

област 

гр. Костенец Корекциите ще се изпълняват изцяло в границите 

на населеното място. Отрицателното въздействие 

върху ОС ще бъде локално, краткотрайно (по време 

на строителството) и дълготрайно (при площна 

загуба на местообитания). Ефектът за населението 

е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_07 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. 

София 

област 

гр. Костенец Корекциите ще се изпълняват изцяло в границите 

на населеното място. Отрицателното въздействие 

върху ОС ще бъде локално, краткотрайно (по време 

на строителството) и дълготрайно (при площна 

загуба на местообитания). Ефектът за населението 

е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_08 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.  

София 

област 

гр. Костенец Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_09 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 20 м. 

София 

област 

гр. Костенец Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_10 Осигуряване на 

скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Марица, в зоната на 

РЗПРН - 5000 дка. 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

с. Злокучене; 

с. Бошуля; 

Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

гр. 

Септември; 

с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_11 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото 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.  

София 

област 

гр. Костенец Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_12 Координация и При преминаване на водни София гр. Костенец Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на населението от 

засегнатите райони на територията 

на Община Костенец. 

област общ положителен ефект 

MA_07_13 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. 

София 

област 

гр. Костенец Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_14 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_07_15 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_16 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете (2 бр.) и 

подпорните стени (2х200 м левия 

бряг), 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.  

Пазарджик с. 

Габровица; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_17 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 

Пазарджик с. 

Габровица; 

В ПУРБ има забрана за изземване на инертни 

материали от коритата на р. Марица и главните й 

притоци. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_07_18 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_19 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_20 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

Основно и ежегодно почистване 

коритото на р. Марица в зоната 

нагоре по течението от с. Момина 

Пазарджик с. Момина 

клисура 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

клисура, до изтичалото на ВЕЦ 

"Момина клисура" - дължина 1500 м, 

площ - 20 дка. 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_21 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. 

Пазарджик с. Момина 

клисура 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_07_22 Ефективно 

управление на 

водните нива на 

язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Регулиране на обработваните от 

ВЕЦ "Момина Клисура" водни 

количества и недопускане 

заустването/ изпускане на големи 

количества при очаквани високи 

води в р. Марица. 

Пазарджик с. Момина 

клисура 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Недопускане на 

преливане през 

короната на 

дигите при 

поройни валежи 

в сравнително 

малки 

водосборни 

области 

MA_07_23 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик с. Момина 

клисура 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_24 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 

Пазарджик с. Момина 

клисура 

В ПУРБ има забрана за изземване на инертни 

материали от коритата на р. Марица и главните й 

притоци. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_07_25 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. 

Пазарджик гр. Белово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_07_26 Отстраняване на Отстраняване на елементи от стари Пазарджик гр. Белово Отрицателните въздействията върху ОС не се `0 + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

запушвания от 

съборени 

мостове, сгради 

и други вкл. 

наносите 

(твърди 

вещества, 

разрушени 

обекти)  

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 

очаква да бъдат значителни, тъй като ще бъдат 

временни и локални. От друга страна 

отстраняването на антропогенните елементи е 

положителна мярка за живата природа. Ефектът 

спрямо населението ще бъде положителен. 

MA_07_27 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. 

Пазарджик гр. Белово В ПУРБ има забрана за изземване на инертни 

материали от коритата на р. Марица и главните й 

притоци. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_07_28 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 ремонтните работи, в т.ч. 

основни ремонти и реконструкции.  

Пазарджик гр. Белово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_29 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. 

Пазарджик гр. Белово Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_30 Изграждане на 

технически 

съоръжения за 

борба с ерозията 

на водосбора-

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 

Пазарджик гр. Белово Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

прагове, баражи 

и др. 

височина 1 м, дебелина 1 м и 

дължина 25 м. 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

MA_07_31 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. 

Пазарджик гр. Белово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_07_32 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. 

Пазарджик гр. Белово Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_33 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. 

Пазарджик гр. Белово Корекциите ще се изпълняват изцяло в границите 

на населеното място. Като цяло се очаква 

отрицателно въздействие върху ОС - локално, 

краткотрайно (по време на строителството) и 

дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_34 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 - дължина 1500 

м, площ ок. 15 дка. 

Пазарджик с. Голямо 

Белово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_07_35 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик с. Голямо 

Белово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_36 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 

Пазарджик с. Голямо 

Белово 

Мярката е частично стартирала. По време на 

строителството се очаква пряка загуба и 

фрагментация на природни местообитания и 

местообитания на видове в границите на 

строителната полоса, както и нараняване/смърт или 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

прогонване на индивиди. При експлоатацията ще 

се променят абиотичните условия на средата в 

рамките на залетите площи, очаква се загуба на 

местообитания и загиване или прогонване на 

индивиди.  

MA_07_37 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.) 

Пазарджик с. Голямо 

Белово 

Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

MA_07_38 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. 

Пазарджик с. Голямо 

Белово 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_07_39 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. 

Пазарджик с. Голямо 

Белово 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_07_40 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 

Държавно горско стопанство - 

дължина 200м, височина 3 м. 

Пазарджик с. Голямо 

Белово, гр. 

Белово 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_41 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 

Пазарджик с. Голямо 

Белово 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_42 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. 

Пазарджик с. Голямо 

Белово, гр. 

Белово 

Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_43 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. 

Пазарджик гр. Белово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_07_44 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.  

Пазарджик гр. Белово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_07_45 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. 

Пазарджик гр. Белово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_46 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. 

Пазарджик гр. Белово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_07_47 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.  

Пазарджик гр. Белово Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_07_48 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на 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.  

Пазарджик гр. Белово Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_49 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. 

Пазарджик гр. Белово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_07_50 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. 

Пазарджик гр. Белово Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_51 Прилагане и Осигуряване на защита на сградите, Пазарджик гр. Белово Тази мярка може да се предприеме в райони, 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

адаптиране на 

мерки за защита 

на нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на 

оттичане на 

високите води.  

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. 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

MA_07_52 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.  

Пазарджик гр. Белово Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_07_53 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 4000 дка. 

Пазарджик с. 

Злокочуене; 

гр. 

Септември; 

с. 

Мененкьово 

При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 

MA_07_54 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 

Пазарджик с. Злокучене Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_55 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.  

Пазарджик с. Злокучене Отрицателните въздействията върху ОС не се 

очаква да бъдат значителни, тъй като ще бъдат 

временни и локални. От друга страна 

отстраняването на антропогенните елементи е 

положителна мярка за живата природа. Ефектът 

спрямо населението ще бъде положителен. 

`0 + + 

MA_07_56 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. 

Пазарджик с. 

Злокочуене; 

с. 

Мененкьово 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_07_57 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик с. Злокучене Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_58 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите диги 

(2х2000 м) по двата бряга на р. 

Марица 

Пазарджик с. 

Злокочуене; 

с. 

Мененкьово 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_59 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слягания по 

короната, най-вече в зоните на 

подстъпите към реката по двата 

бряга на р. Марица (надграждане с 

приблизително 0.5 м) - общо 500 м. 

Пазарджик с. 

Злокочуене; 

с. 

Мененкьово 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_60 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. 

Пазарджик с. Злокучене, 

с. Бошуля 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_61 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. 

Пазарджик с. Злокучене, 

с. Бошуля 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_62 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

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 

Пазарджик с. Звъничево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

висока вълна  - 150 дка. въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_63 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите диги 

(2х4500 м) по двата бряга на р. 

Марица  

Пазарджик с. Звъничево Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_64 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. 

Пазарджик с. Звъничево Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_65 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на населението от 

засегнатите райони на територията 

на Община Пазарджик. 

Пазарджик с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

MA_07_66 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. 

Пазарджик с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_67 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. 

Пазарджик с. Звъничево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_68 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.  

Пазарджик с. Мокрище Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_69 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 - 

Пазарджик с. Мокрище Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

5 дка. 

MA_07_70 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. Пазарджик от дървета, 

храсти, битови и строителни 

отпадъци - дължина 5000 м, площ 

ок. 500 дка. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_07_71 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_72 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на гр. 

Пазарджик - ок. 30 000 м3 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_07_73 Изграждане на Изграждане масивен ст.бет.парапет Пазарджик гр. Като цяло се очаква отрицателно въздействие - +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нови корекции по съществуващите подпорни стени 

на р. Марица в гр. Пазарджик - 

дължина 10 200 м, височина 1 м.  

Пазарджик върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

MA_07_74 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.  

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_75 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на ст.бет стена по 

десния бряг на р. Пишманка от 

съществуващата такава до моста на 

ул. "Синитевска" - дължина 460 м, 

височина 3.5 м. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_76 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. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_77 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига в комбинация с биологично 

укрепване по десния бряг на р. 

Марица, източната част на гр. 

Пазарджик - дължина 460м, 

височина 2м, площ на укрепването - 

3 дка.  

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_78 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. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_79 Разширяване на 

„тесните места” 

Отстраняване на нефункциониращ 

ж.п.мост при ул. "Синитевска" в гр. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

като мостове и 

др., които водят 

до подприщване 

на речния отток 

Пазарджик. положителен ефект за населението след него. 

MA_07_80 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 

Поддържане на 60 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Пазарджик в добро състояние. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_07_81 Рехабилитация 

на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 

Рехабилитация на 30 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Пазарджик. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик 

Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_07_82 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. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик, 

с. Главиница 

Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_83 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 

Пазарджик с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре;  

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_84 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига 

по левия бряг на р. Марица (11500 м) 

Пазарджик с. Мирянци Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_85 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. 

Пазарджик с. Мирянци Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_86 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. 

Пазарджик с. Мирянци При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_87 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддържане на дигите на р. Луда 

Яна в зоната на заустване - общо 

2х1000 м.  

Пазарджик с. Мирянци Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_88 Възстановяване Възстановяване на слегнали Пазарджик с. Мирянци Въздействието върху околната среда ще е 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на 

компрометирани 

диги 

участъци на дигите на р. Луда Яна - 

400 м (надграждане 0.5 м) 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

MA_07_89 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик с. Мирянци Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_90 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. 

Пазарджик с. Мирянци Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_91 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

Ежегодно почистване на дясната 

защитна дига на р. Марица в зоната 

на с. Синитово от дървета, храсти и 

Пазарджик с. Синитево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

0/- + 0/+ 
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код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 
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Анализ Оценка 

на възд. 
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Оценка 
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Обща 

оценка 

на възд. 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

др. - дължина 4000 м, площ - 40 дка. с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_92 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига 

по десния бряг на р. Марица (4000 м) 

Пазарджик с. Синитево Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_93 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слягания по 

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. 

Пазарджик с. Синитево Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_94 Надграждане на 

диги 

Надграждане на дясна защитна дига 

в зоната на с. Синитово - с 0.5 м в 

участък с дължина 1800 м. 

Пазарджик с. Синитево При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_95 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддържане на дигите на р. Луда 

Яна в зоната на заустване - общо 

2х1000 м.  

Пазарджик с. Синитево Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_96 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слегнали 

участъци на дигите на р. Луда Яна в 

зоната на заустване - 400 м 

(надграждане 0.5 м) 

Пазарджик с. Синитево Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_97 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик с. Синитево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_98 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.  

Пазарджик с. Мирянци Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_99 Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита 

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

Пазарджик с. Синитево Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на 

оттичане на 

високите води.  

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и 

отводняване на изби и приземни 

етажи - 50 часа за консултантски 

услуги. 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

MA_07_100 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. 

Пазарджик с. Огняново Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_101 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. 

Пазарджик с. Хаджиево Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_102 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. 

Пловдив с. Триводици Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_103 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига 

по десния бряг на р. Марица (3500 м) 

Пловдив с. Триводици Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_104 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. 

Пловдив с. Триводици Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_105 Надграждане на 

диги 

Надграждане на дясна защитна дига 

в зоната на с. Триводици - с 0.5 м в 

участък с дължина 3500 м. 

Пловдив с. Триводици При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_106 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на дясната дига на р. 

Марица (3500 м) в зоната на с. 

Триводици, с цел своевременно 

Пловдив с. Триводици Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

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.  

MA_07_107 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. 

Пловдив с. Триводици Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_108 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. 

Пловдив с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_109 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. 

Пловдив с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_110 Почистване на 

речни участъци 

Ежегодно почистване на лявата 

защитна дига на р. Марица и 

Пазарджик с. Говедаре Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

прилежащите терени, в зоната на с. 

Говедаре от дървета, храсти и др. - 

дължина 1400 м, площ - 14 дка. 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_111 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.  

Пазарджик с. Говедаре Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_112 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.  

Пазарджик с. Говедаре Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_113 Реконструкция и 

поддържане на 

Поддръжка на съществуващата дига 

по левия бряг на р. Марица - общо 

Пазарджик с. Говедаре Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

корекциите 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 

тръбния участък - 10 м. 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

MA_07_114 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. 

Пазарджик с. Говедаре Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_115 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. 

Пазарджик с. Говедаре При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_116 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик с. Говедаре Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_117 Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита 

Осигуряване на защита на сградите, 

разположени в ниски зони, където 

подпочвените води са високи - 

Пазарджик с. Говедаре Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на 

оттичане на 

високите води.  

осигуряване на хидроизолация и/или 

изграждане на инсталации за 

помпажно водочерпене и 

отводняване на изби и приземни 

етажи - 50 часа за консултантски 

услуги. 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

MA_07_118 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. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_07_119 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.  

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_120 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

комбинация 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига 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. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_121 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.  

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_122 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващата дига 

по десния бряг на р. Марица (1300 м) 

в зоната на гр. Стамболийски. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_123 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). 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_07_124 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. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_125 Ежегодно Ежегодно обследване на Пловдив гр. Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

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.  

Стамболийск

и 

общ положителен ефект 

MA_07_126 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. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_127 Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 

Поддържане на 35 км от 

канализационната мрежа на гр. 

Стамболийски в добро състояние. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Мярката се отнася до поддръжка на 

съществуващите канализационни системи в 

населените места. В този смисъл въздействията се 

свеждат до рутинни дейности в урбанизирани 

територии с локален и временен обхват. Ефектът от 

изпълнението на тези дейности от своя страна ще 

бъде положителен в дългосрочен аспект. 

  + + 

MA_07_128 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. 

Пловдив с. Кадиево Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_129 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 контрол на 

преливните водни количества. 

Пловдив, 

Смолян, 

Пазарджик 

- Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_130 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.  

Пловдив с. Кадиево Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_131 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

Изграждане на нова земнонасипна 

дига в комбинация с биологично 

укрепване по десния бряг на р. 

Пловдив с. Кадиево, с. 

Оризари 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

комбинация Марица в в у-ка м-ду с. Кадиево и с. 

Оризари - дължина 1100м, височина 

2 м, площ на укрепването - 6.6 дка. 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_07_132 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 реконструкции.  

Пловдив с. Кадиево Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_133 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. 

Пловдив с. Кадиево Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_134 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. 

Пловдив гр. Кричим, 

с. Куртово 

Конаре, с. 

Йоаким 

Груево 

При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 

MA_07_135 Координация и 

сътрудничество 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

Пловдив с. Кадиево; 

с. Оризари 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на населението от 

засегнатите райони на територията 

на Община Родопи. 

MA_07_136 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. 

Пловдив с. Кадиево; 

с. Оризари 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_137 Изграждане на 

прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на временни прегради 

от чували с пясък - 40 м, височина до 

0.5 м. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и; с. Оризаре 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

MA_07_138 Изграждане на 

прегради от 

чували с пясък 

Изграждане на временни прегради 

от чували с пясък - 30 м, височина до 

0.5 м. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и; с. Оризаре 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

MA_07_139 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. 

София 

област 

гр. Костенец Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_140 Изпомпване от При преминаване на водни София гр. Костенец Мярката ще се прилага локално като аварийно + + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

залети ниски 

части  

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. 

област мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

MA_07_141 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_142 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_143 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

основни ремонти и реконструкции.  

MA_07_144 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Укрепване петата на железопътния 

насип в участъци с обща дължина 

400 м чрез заскаляване и бетониране 

или чрез използване на стари ст.бет. 

Траверси. Ориентировъчният обем 

на скалните блокове е 2400 м3, а на 

бетона - 500 м3.  

Пазарджик с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_145 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. 

Пазарджик с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_146 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 

Пазарджик с. 

Мененкьово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_07_147 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на дигите на р. Марица 

1500 м по левия бряг и 3000 м по 

Пазарджик с. 

Мененкьово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

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.  

MA_07_148 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. 

Пазарджик с. 

Мененкьово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_07_149 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. 

Пазарджик с. 

Мененкьово 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_07_150 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 

левия бряг и 4500 м по десния. Площ 

100 дка 

Пазарджик с. 

Мененкьово; 

с. Злокучене 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_07_151 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик с. 

Мененкьово; 

с. Злокучене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_152 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. 

Пазарджик с. Злокучене, 

с. Бошуля 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_153 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

Пазарджик с. Злокучене, 

с. Бошуля 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

изпомпване на води от засегнатите 

райони на територията на Община 

Септември, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

Въздействието е положително. 

MA_07_154 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. 

Пазарджик с. Злокучене, 

с. Звъничево 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_07_155 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите диги 

по двата бряга на р. Марица с 

приблизителна дължина 2х6000 м.  

Пазарджик с. Злокучене, 

с. Звъничево 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_07_156 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слегнали 

участъци на съществуващите диги 

по двата бряга на р. Марица - общо 

800 м, 0.5м надграждане. 

Пазарджик с. Злокучене, 

с. Звъничево 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

MA_07_157 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. 

Пазарджик с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_158 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. 

Пазарджик с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_159 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. 

Пловдив с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_160 Изпомпване от 

залети ниски 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

Пловдив с. 

Триводици; 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

части  годишна висока вълна се предвижда 

изпомпване на води от засегнатите 

райони на територията на Община 

Стамболийски, с цел възстановяване 

нормалните условия за живот. 

гр. 

Стамболийск

и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

MA_07_161 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. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

MA_07_163 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 

контура на засегнатите обекти на 

индустрията - дължина 1300м, 

височина 1 м. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и, с. 

Кадиево, с. 

Оризари 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_07_164 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. 

Пловдив с. Кадиево; 

с. Оризари 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_165 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. 

Пловдив с. Кадиево; 

с. Оризари 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_07_166 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. 

Пловдив гр. 

Стамболийск

и 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_07_167 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 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

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. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_168 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 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Белово; с. 

Мененкьово; 

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. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_169 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 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

с. Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. Звъничево; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_170 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

с. Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_171 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 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

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. 

Стамболийск

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_172 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 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

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. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_07_173 Ограничаване 

и/или 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

Пазарджик

; Пловдив; 

с. 

Габровица; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

София 

област 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

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. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_174 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_175 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

с. Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

с. Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_07_176 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пазарджик

; Пловдив; 

София 

област 

с. 

Габровица; 

с. Момина 

клисура; гр. 

Белово; с. 

Дъбравите; 

с. Голямо 

Белово; с. 

Мененкьово; 

с. Злокучене; 

с. Бошуля; 

гр. 

Септември; 

с. Звъничево; 

с. Мокрище; 

гр. 

Пазарджик; 

с. 

Главиница; 

с. Синитево; 

с. Мирянци; 

с. Огняново; 

с. Хаджиево; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

с. Говедаре; 

с. 

Триводици; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Кадиево; с. 

Оризари; гр. 

Костенец 

MA_08_01 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. 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 

MA_08_02 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те 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. 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_08_03 Изграждане на 

системи за 

ранно 

предупреждение

, специално 

адресирани към 

поройни 

наводнения, 

дължащи се на 

интензивни 

валежи с малък 

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 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

пространствен и 

времеви обхват 

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 прегради в най-

застршените зони и др. 

MA_08_04 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. 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_05 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 

Пловдив с. 

Черноземен 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_08_06 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. 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_08_07 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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). 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_08 Координация и 

сътрудничество 

При преминаване на висока вълна се 

предвижда евакуация на населението 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Ръжево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

от засегнатите райони на 

територията на Община Калояново 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

MA_08_09 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. 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_08_10 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, средна височина 2 

м. Площ на укрепването - 13 дка. 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Ръжево 

Конаре 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_08_11 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. 

Пловдив с. Ръжево 

Конаре 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_08_12 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова габионна стена 

по левия бряг на р. Стряма в зоната 

Пловдив с. Ръжево 

Конаре 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на с. Ръжево конаре - дължина 2200 

м, височина 1.5 м. 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

MA_08_13 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. 

Пловдив с. Ръжево 

Конаре 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_08_14 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. 

Пловдив с. Ръжево 

Конаре 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_08_15 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. 

Пловдив с. Ръжево 

Конаре 

Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_08_16 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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). 

Пловдив с. Ръжево 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_17 Контролирано 

временно 

Контролирано временно 

наводняване на селскостопански 

Пловдив с. Калояново При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наводняване на 

селскостопански 

площи с цел 

разтоварване на 

наднормените 

водни 

количества  

площи (обработваеми земи) от 

лявата страна на р. Пикла нагоре по 

течението от горния край на РЗПРН 

(над с. Калояново) - заливане на 

приблизително 3000 дка. 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

MA_08_18 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. 

Пловдив с. 

Калояново, 

с. Дълго 

поле 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_08_19 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пловдив с. 

Калояново, 

с. Дълго 

поле 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_20 Координация и 

сътрудничество 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

Пловдив с. Ръжево; с. 

Ръжево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на ценна техника и 

персонал от засегнатите райони на 

територията на Община Калояново. 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

MA_08_21 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. 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_08_22 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 

Пловдив с. 

Черноземен 

Ликвидирането на установено замърсяване ще има 

положителен ефект както за околната среда, така и 

за населението и човешкото здраве. 

+ + + 

MA_08_23 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 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_24 Провеждане на Специално организирани събития за Пловдив с. Ръжево; с. Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

общ положителен ефект 

MA_08_25 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 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_26 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_27 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 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_28 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 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_29 Ограничаване 

и/или 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

MA_08_30 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_31 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_08_32 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив с. Ръжево; с. 

Черноземен; 

с. Ръжево 

Конаре; с. 

Дълго поле; 

Калояново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_01 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 

водни нива в р. Чепинска и 

притоците й в рамките на РЗПРН и 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

при необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане на прегради от 

пясък в най-застршените зони и др. 

MA_09_02 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. 

Смолян гр. Чепеларе При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

MA_09_03 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. 

Смолян гр. Чепеларе Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_09_04 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 

Смолян гр. Чепеларе Биологичното укрепване е щадящ и 

екологосъобразен метод за защита от ерозия. При 

самото изпълнение на дейностите може да има 

временно, локално негативно въздействие върху 

биологичните компоненти на околната среда, 

свързано с обезпокояване на видове, нарушаване на 

почвената покривка, инцидентно 

нараняване/смъртност на животински видове. При 

0/+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

подлежаща на залесяване по 

експертна оценка възлиза на 1.5 дка, 

а дължината на участъците за 

укрепване - 500 м. 

залесяване с подходящи местни растителни видове 

се очаква положителен дългосрочен ефект.  

MA_09_05 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 

Смолян гр. Чепеларе При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_09_06 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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 

ремонти и реконструкции.  

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_07 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. 

Смолян гр. Чепеларе Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_09_08 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по десния бряг на р. 

Чепеларска, нагоре по течението от 

Смолян гр. Чепеларе Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

заустването на ляв приток 

(Камбурска река). У-кът е с дължина 

150 м, а височината на стените - 2.5 

м. 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_09_09 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 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_10 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатите 

жилищни и смесени жилищни 

райони в най-ниските части на 

РЗПРН р.Чепеларска - Чепеларе 

Смолян гр. Чепеларе Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_09_11 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. 

Смолян гр. Чепеларе Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_09_12 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. 

Смолян гр. Чепеларе Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_09_13 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) 

Смолян гр. Чепеларе Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_09_14 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. 

Смолян гр. Чепеларе Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_09_15 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Изпомпване на води от засегнатата 

комунална инфраструктура в най-

ниските части на РЗПРН 

р.Чепеларска - Чепеларе 

Смолян гр. Чепеларе Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_09_16 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. 

Смолян гр. Чепеларе Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_09_17 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. 

Смолян гр. Чепеларе При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

MA_09_18 Почистване на 

запълнени с 

Предвижда се изземане на наносни 

отложения от коритото на р. 

Смолян гр. Чепеларе При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

наноси басейни Чепеларска с общ обем, по 

експертна оценка - 1800 м3. 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

MA_09_19 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_20 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. 

Смолян гр. Чепеларе Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_09_21 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 съществуваща ст.бет. Стена. 

Дължината на съоръжението възлиза 

на 175 м, а височината - 2.5 м. 

Смолян гр. Чепеларе Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_09_22 Изграждане на Изграждане на нова стоманобетонна Смолян гр. Чепеларе Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат N/A N/A N/A 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нови корекции 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. 

при оценката на кумулативните въздействия. 

MA_09_23 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) 

Смолян гр. Чепеларе Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

MA_09_24 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  

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_25 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. 

Смолян гр. Чепеларе Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_09_26 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните 

условия за работа на обектите. 

Смолян гр. Чепеларе Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_09_27 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по левия бряг на р. Чепеларска 

при ПГ по селско, горско стопанство 

Смолян гр. Чепеларе Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

и туризъм. Дължината на 

съоръжението възлиза на 65 м, а 

височината - 2.5 м. 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_09_28 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. 

Смолян гр. Чепеларе Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_09_29 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

стена по десния бряг на р. 

Чепеларска в горен край моста при 

вливането на десен приток - р. 

Изворски дол. Дължината на 

съоръжението възлиза на 460 м, а 

височината - 2.5 м. 

Смолян гр. Чепеларе Въздействието върху околната среда ще бъде 

отрицателно, а положителен ефект за населението 

ще се постигне и с по-малка дължина на стената С 

оглед на това се препоръчва предвижданата стена 

да се ограничи до границите на потенциално 

заливаната площ. 

0/- + 0/+ 

MA_09_30 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 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_31 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 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_32 Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

Сформиране на кризисен общински 

щаб, който да е в постоянна връзка с 

НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен 

щаб (областна администрация) и 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

възникване на 

риск от 

наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

МВР/ДПБЗН. 

Изготвяне/актуализация на 

общински план за действия при 

наводнения 

MA_09_33 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_34 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 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_35 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. 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_36 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 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_37 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_09_38 Постоянен 

мониторинг на 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

заливаемите зони 

MA_09_39 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Смолян гр. Чепеларе Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_01 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. 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_02 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 

Пловдив гр. 

Съединение 

Мярката е определена със среден приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

почистване е 5400 м, а площта 

приблизително 78 дка. По притока се 

предвижда ежегодно почистване на 

участък с дължина около 1000 м и 

площ - 10 дка. 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_10_03 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. 

Пловдив гр. 

Съединение 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_04 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 

Пловдив гр. 

Съединение 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/+ + + 

MA_10_05 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста на р. Потока в 

най-северната част на гр. 

Съединение 

Пловдив гр. 

Съединение 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

опасните водни 

обекти 

MA_10_06 Ликвидиране на 

замърсяванията 

в границите на 

СОЗ 

Въвеждане на система за строг 

контрол върху замърсителите в 

поречието на р. Потока. 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево; с. 

Цалапица 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_07 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната 

на р. Потока и притоците ѝ. 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево; с. 

Цалапица 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_10_08 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 20-

годишна висока вълна се предвижда 

евакуация на населението от 

засегнатите райони на територията 

на Община Съединение. 

Пловдив гр. 

Съединение 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_09 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. 

Пловдив гр. 

Съединение 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_10_10 Контролирано 

временно 

наводняване на 

селскостопански 

Временно заливане на зелени площи 

зад дясната защитна дига на р. 

Потока, чрез прекъсване на същата в 

участъка между най-северния 

Пловдив гр. 

Съединение 

При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

площи с цел 

разтоварване на 

наднормените 

водни 

количества  

квартал и града - приблизително 700 

дка. 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

MA_10_11 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 

Пловдив гр. 

Съединение 

Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_10_12 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. 

Пловдив гр. 

Съединение 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_10_13 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пловдив гр. 

Съединение 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_14 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. 

Пловдив с. Войсил; с. 

Костиево; с. 

Цалапица 

Мярката е определена сэс среден приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_10_15 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста над р. Потока на 

пътя между с. Костиево и с. 

Радиново 

Пловдив с. Костиево; 

с. Радиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_16 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_17 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 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_18 Провеждане на Специално организирани събития за Пловдив гр. Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на 

наводнение 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

общ положителен ефект 

MA_10_19 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 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_20 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_21 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 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_22 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 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_23 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

MA_10_24 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_25 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_10_26 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив гр. 

Съединение; 

с. Войсил; с. 

Костиево 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_01 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.  

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

MA_11_02 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 . 

Пловдив гр. Кричим За реализация на мярката е необходимо планиране, 

преди което местоположението и типа на 

съответните съоръжения няма да бъдат известни и 

съответно не може да се направи прецизна оценка 

на въздействията спрямо ОС. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще е положителен. 

`= + `= 

MA_11_03 Залесяване и Залесяване на голи площи във Пловдив гр. Кричим Залесяването и стопанисването на голи площи ще + + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

стопанисване на 

гола площ във 

вододайна зона 

на язовир и/или 

на водохващане 

от повърхностни 

води. 

Изграждане на 

защитен горски 

пояс 

водосбора на яз. Кричим и 

останалите язовири от каскадата 

нагоре по течението на р. Въча, с цел 

забявяне на повърхностния отток. 

Площта, която може да бъде 

залесена по експертна оценка е 400 

дка. 

има като цяло положително въздействие върху 

околната среда, а оттам и непряко върху 

населението и човешкото здраве. За залесяването 

на голи площи и създаването на горски пояси 

следва да се използват местни/ типични видове. 

MA_11_04 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. 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_05 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. 

Пловдив гр. Кричим Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_11_06 Доизграждане и 

модернизиране 

на мрежата за 

метеорологичен 

и 

хидрометричен 

мониторинг  

Доизграждане и модернизиране на 

мрежата за метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг  

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_07 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.  

Пловдив гр. Кричим Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/+ + + 

MA_11_08 Осигуряване на 

скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Въча, в зоната на 

РЗПРН - 500 дка. 

Пловдив гр. Кричим Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 

MA_11_09 Опазване на 

крайбрежните 

заливаеми 

ивици и 

принадлежащит

Стриктен контрол на нормативните 

изисквания за забрана на дейности в 

крайбрежните заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на 

водохранилищата, като: a) 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

е земи на 

водохранилищат

а 

складиране на пестициди, 

депонирането и третирането на 

отпадъци; б) строителството на 

животновъдни 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 

MA_11_10 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. 

Пловдив гр. Кричим Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_11_11 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

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 

Пловдив гр. Кричим Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

опасните водни 

обекти 

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.  

MA_11_12 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. 

Пловдив гр. Кричим При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

MA_11_13 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. 

Пловдив гр. Кричим Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_11_14 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

Отстраняване на твърди вещества от 

коритото на р. Въча в зоната на гр. 

Кричим. Общ обем - 5000 м3. 

Пловдив гр. Кричим При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

- + 0/- 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

корито видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

MA_11_15 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив гр. Кричим Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_16 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 

Пловдив гр. Кричим Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_11_17 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. 

Пловдив гр. Кричим Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_11_18 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

Пловдив гр. Кричим Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

евакуация на населението от 

засегнатите обекти от първи 

приоритет в рамките на гр. Кричим. 

MA_11_19 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 

Пловдив гр. Кричим Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_11_20 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. 

Пловдив гр. Кричим Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_11_21 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

Почистване коритото на р. Въча от 

дървета и храсти и наноси, с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

проводимост в участък от 7000 м 

непосредствено след гр. Кричим. 

Площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 100 дка. 

Пловдив гр. Кричим Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_11_22 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пловдив гр. Кричим Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_23 Възстановяване 

на 

компрометирани 

диги 

Възстановяване на слегнали 

участъци от предпазните диги на р. 

Въча в след гр. Кричим - обща 

дължина - 1000 м. 

Пловдив гр. Кричим Въздействието върху околната среда ще е 

краткотрайно отрицателно (само по време на 

възстановителните дейности), локално (при дигите) 

и дългосрочно положително (от предотвратяване на 

потенциални негативни последици за околната 

среда вследствие нарушаване целостта на дигите). 

Също дългосрочно положително въздействие се 

очаква и спрямо населението и човешкото здраве, 

тъй като целевият ефект от мярката е 

минимизиране броя на засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

0/- + 0/+ 

MA_11_24 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  

Пловдив гр. Кричим Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_25 Изпомпване от Изпомпване на води от засегнатите Пловдив гр. Кричим Мярката ще се прилага локално като аварийно + + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

залети ниски 

части  

обекти на индустрията и 

техническата инфраструктура, 

разположени в заливаемата зона за 

цялата територия на РЗПРН  

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

MA_11_26 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 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_27 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 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_28 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 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_29 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_30 Създаване на Подготовка на администрацията за Пловдив гр. Кричим, Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

капацитет на 

компетентните 

органи (РИОСВ 

или БД) 

действие при наводнения - 

провеждане на периодични 

трениворки и инструктажи за 

действия при аварийни ситуации 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

общ положителен ефект 

MA_11_31 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 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_32 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 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_33 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_34 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_35 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив гр. Кричим, 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_11_36 Актуализиране Актуализиране на наредбите за Пловдив гр. Кричим, Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

гр. 

Перущица; с. 

Куртово 

Конаре 

общ положителен ефект 

MA_12_01 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. 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_02 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. 

Смолян гр. Девин Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_12_03 Създаване/Изгра

ждане или 

Поддържане/Оп

тимизиране 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. Девинска. 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_04 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. 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_05 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 

Смолян гр. Девин При самото почистване на речните участъци може 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата, смъртност и обезпокояване 

на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

предвидения за изземане материал 

от р. Девинска за целия РЗПРН 

възлиза на 800 м3. 

адекватни мерки, като съобразяване на периодите 

за извършване на дейностите, избягване засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна 

мярката ще има положителен ефект поради 

предотвратяване на потенциални наводнения и 

негативните им последици за околната среда. 

MA_12_06 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. 

Смолян гр. Девин Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 

MA_12_07 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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  

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_08 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. 

Смолян гр. Девин Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_12_09 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 

подпорна стена по левия бряг на р. 

Девинска в у-ка м-ду моста на ул. 

Смолян гр. Девин Корекциите ще се реализират предимно в 

границите на населеното място. Очакваното 

отрицателно въздействие върху ОС е локално, 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

краткотрайно (по време на строителството) и 

дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

MA_12_10 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на масивен 

стоманобетонен парапет над 

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. 

Смолян гр. Девин Корекциите ще се реализират изцябо в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_12_11 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. 

Смолян гр. Девин Тази мярка може да се предприеме в райони, 

където не е целесъобразно или икономически 

изгодно да се изгради защита на сградите. Тя 

включва реконструкция на сградите, за да се сведат 

до минимум нанасяните щети върху тях по време 

на наводнение. Въздействията върху ОС се очаква 

да бъдат отрицателни локални, в урбанизирана 

среда, временни, а за населението и човешкото 

здраве - дългосрочни положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_12_12 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. 

Смолян гр. Девин Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_12_13 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

При преминаване водни количества 

надхвърлящи 100-годишна висока 

вълна се предвижда евакуация на 

хора от зоната на засегнатите 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

Жилищни и Смесени жилищни 

райони на територията на гр. Девин. 

MA_12_14 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. 

Смолян гр. Девин Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_12_15 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. 

Смолян гр. Девин Мярката е стартирала. Въздействията се разглеждат 

при оценката на кумулативните въздействия. 

N/A N/A N/A 

MA_12_16 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. 

Смолян гр. Девин Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_12_17 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. 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_18 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. 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_19 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. 

Смолян гр. Девин Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_12_20 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. 

парапет над съществуващите 

Смолян гр. Девин Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

MA_12_21 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 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_22 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 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_23 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 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_24 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_12_25 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 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_26 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 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_27 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 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_28 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_29 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_12_30 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_12_31 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Смолян гр. Девин Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_01 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. 

Пазарджик гр. Пещера Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението.При използване на други методи, в т.ч. 

укрепване с използване на скални късове, валуни, 

чакъл и др. дейностите не нямат същия 

екологосъобразен ефект. 

0/- + 0/+ 

MA_13_02 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 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

необходимост да се предвиди 

своевременна евакуация на хора и 

техника, изграждане временни 

прегради в най-застршените зони и 

др. 

MA_13_03 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. 

Пазарджик гр. Пещера Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_13_04 Създаване/Изгра

ждане или 

Поддържане/Оп

тимизиране на 

системата за 

наблюдение и 

прогнозиране на 

валежите и 

речния отток в 

целия речен 

басейн, вкл. 

експлоатацията 

Изграждане на система за 

наблюдение в реално време и за 

прогнозиране на валежите във 

водосбора на р. Стара река. 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на язовирите  

MA_13_05 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. 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_06 Осигуряване на 

скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Стара река, в зоната 

на РЗПРН - 500 дка. 

Пазарджик гр. Пещера Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 

MA_13_07 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. 

Пазарджик гр. Пещера Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_13_08 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете на р. Стара 

река нагоре по течението от гр. 

Пещера - 4 бр.  

Пазарджик гр. Пещера Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_09 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 

Пазарджик гр. Пещера Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. 

MA_13_10 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. 

Пазарджик гр. Пещера При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

MA_13_11 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. 

Пазарджик гр. Пещера Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_13_12 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 

Пазарджик гр. Пещера Мярката ще се реализира в границите на 

населеното място и не се очаква да засегне 

значително ОС. Ефектът спрямо населението ще е 

положителен. 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 495 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

оценен на 6000 м3. 

MA_13_13 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик гр. Пещера Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_14 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" АД - дължина 

350 м , височина 0.5 м. 

Пазарджик гр. Пещера Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_15 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". 

Пазарджик гр. Пещера Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_16 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. 

Пазарджик гр. Пещера Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_13_17 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. 

Пазарджик гр. Пещера Корекциите ще се реализират изцяло в границите 

на населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_18 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 

Пазарджик с. Бяга Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

приблизително 8 дка. и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_13_19 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пазарджик с. Бяга Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_20 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. 

Пазарджик с. 

Исперихово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_13_21 Ежегодно Ежегодно обследване на Пазарджик с. Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

техническото и експлоатационното 

състояние на моста на р. Стара река 

на Републикански път III-375 в 

централната част на с. Исперихово. 

Исперихово общ положителен ефект 

MA_13_22 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 

на р. Стара река - дължина 850 м, 

височина 2 м, площ на укрепването - 

7 дка. 

Пазарджик с. 

Исперихово 

Мярката ще се реализира отчасти в границите на 

населено място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания), което се 

смекчава от предвижданото биологично укрепване, 

особено ако е с местни / типични видове. Ефектът 

за населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_23 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. 

Пазарджик с. 

Исперихово 

Мярката ще се реализира отчасти в границите на 

населено място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално, краткотрайно (по 

време на строителството) и дълготрайно (при 

площна загуба на местообитания). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

- +   

MA_13_24 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те площи  

Поддържане на добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи в зоната 

на р. Стара река и притоците й 

(около 1500 дка) 

Пазарджик с. 

Исперихово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_13_25 Почистване на Почистване коритото на р. Стара Пловдив гр. Кричим Мярката е определена с много висок приоритет, 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

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. 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_13_26 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). 

Пловдив гр. Кричим При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_27 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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) 

Пловдив гр. Кричим Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_28 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

Почистване коритото на р. Стара 

река от дървета, храсти и наноси с 

цел увеличаване на общата 

хидравлична проводимост нагоре по 

Пловдив с. Куртово 

Конаре 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

преминаване на 

висока вълна  

течението от с. Ново село (4000 м). 

Площта подлежаща на периодично 

почистване е приблизително 25 дка. 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_13_29 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). 

Пловдив с. Куртово 

Конаре 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_30 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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) 

Пловдив с. Куртово 

Конаре 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_31 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

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. 

Пловдив с. Ново село Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

територия въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_13_32 Изграждане на 

нови корекции 

Реконструкция на съществуващия 

коригиран участък от р. Звездица в 

зоната на ЖЗ квартал Луковица над 

моста на ул. "Петър Раков". 

Пазарджик гр. Пещера Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_33 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. 

Пазарджик гр. Пещера Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_13_34 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. 

Пазарджик гр. Пещера Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_35 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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) 

Пазарджик гр. Пещера; 

с. Бяга 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_36 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

Периодично почистване коритото на 

р. Стара река от дървета, храсти и 

наноси с цел увеличаване на общата 

хидравлична проводимост в у-ка м-

Пазарджик гр. Пещера; 

с. Бяга 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

преминаване на 

висока вълна  

ду гр. Пещера и с. Бяга - дължина 

5600 м. Площта подлежаща на 

периодично почистване е 

приблизително 40 дка. 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_13_37 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 

Пазарджик гр. Пещера; 

с. Бяга 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_13_38 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 

Пазарджик с. Бяга Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_13_39 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. 

Пазарджик с. Бяга Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_13_40 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 

Пазарджик гр. Пещера Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

м, височина 2.5 м. положителен и дълготраен. 

MA_13_41 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). 

Пловдив гр. Кричим При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

0/- + 0/+ 

MA_13_42 Преустройство 

или изграждане 

на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване 

от площ 10 дка). 

Пловдив гр. Кричим; 

с. Куртово 

Конаре 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и 

осигуряване на по-висока степен на защита. В този 

смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здране е положително. 

По отношение на околната среда трябва да се има 

предвид, че при самото преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения ще има 

временно отрицателно въздействие с локален 

обхват и краткосрочна продължителност.  

0/- + 0/+ 

MA_13_43 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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) 

Пловдив с. Ново село Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_44 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 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_13_45 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 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_46 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 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_47 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_48 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 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

MA_13_49 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 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_50 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 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_51 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Триводици 

MA_13_52 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_13_53 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пловдив; 

Пазарджик 

гр. Пещера; 

с. Бяга; с. 

Исперихово; 

гр. Кривим; 

с. Куртово 

Конаре; с. 

Ново село; 

гр. 

Стамболийск

и; с. 

Триводици 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_01 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. 

Пазарджик гр. Батак Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението.При използване на други методи, в т.ч. 

укрепване с използване на скални късове, валуни, 

чакъл и др. дейностите не нямат същия 

екологосъобразен ефект. 

0/- + 0/+ 

MA_14_02 Изграждане на 

системи за 

ранно 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

предупреждение

, специално 

адресирани към 

поройни 

наводнения, 

дължащи се на 

интензивни 

валежи с малък 

пространствен и 

времеви обхват 

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. 

MA_14_03 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. 

Пазарджик гр. Батак Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_14_04 Осигуряване на 

скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Стара река, в зоната 

на РЗПРН - 2000 дка. 

Пазарджик гр. Батак Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

MA_14_05 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_06 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. 

Пазарджик гр. Батак При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

MA_14_07 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. Батак. 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_08 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. 

Пазарджик гр. Батак Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_14_09 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Стара река с приблизителна дължина 

2х2700 м. Предвижда се 

Пазарджик гр. Батак Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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 

очаква да бъдат положителни. 

MA_14_10 Изграждане на 

технически 

съоръжения за 

борба с ерозията 

на водосбора-

прагове, баражи 

и др. 

Предвижда се изграждане на 10 бр. 

дънни стоманобетонни прагове, 

всеки с дължина 10 м, височина 1.0 

м и ширина 0.5 м.  

Пазарджик гр. Батак Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_14_11 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.  

Пазарджик гр. Батак Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_14_12 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 сграда, чиято основна 

плоча навлиза на около 0.6 м надолу 

в сечението на корекцията, при 

Пазарджик гр. Батак Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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") 

MA_14_13 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").  

Пазарджик гр. Батак Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_14_14 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.  

Пазарджик гр. Батак Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_14_15 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 

Пазарджик гр. Батак При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

MA_14_16 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.  

Пазарджик гр. Батак Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_14_17 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни 

отпадъци и други натрупвания - ок. 5 

Пазарджик гр. Батак Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

преминаване на 

висока вълна  

дка пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_14_18 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 

Пазарджик гр. Батак В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

MA_14_19 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на бетонова защитна 

стена в участък с дължина 300 м 

общо по двата бряга и височина 2 м  

Пазарджик гр. Батак Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_14_20 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 

Пазарджик гр. Батак Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_14_21 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

годишна висока вълна се предвижда 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

евакуация на ценна техника и 

персонал от засегнатите обекти от 

втори приоритет в рамките на гр. 

Батак. 

MA_14_22 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. 

Пазарджик гр. Батак Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_14_23 Изграждане на 

нови корекции 

Предвижда се надграждане на 

съществуващата оградна стена с 

дължина 80 м и височина 1.0 м.  

Пазарджик гр. Батак Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_14_24 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те 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 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_14_25 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) 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 512 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

разпространение на дипляни/флаери 

по въпросите на наводненията 

MA_14_26 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 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_27 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 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_28 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_29 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 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_30 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 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_31 Ограничаване 

и/или 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

MA_14_32 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_33 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_14_34 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пазарджик гр. Батак Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_01 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.  

Пазарджик

; област 

София 

с. Поибрене; 

с. Мухово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_02 Поддържане и 

подобряване 

състоянието на 

съществуващи 

язовири 

Поддръжка на облекчителните 

съоръжения, почистване въздушния 

откос, мониторинг на положението 

на депресионната крива и 

филтрацията през, под и около 

язовирната стена на яз. Тополница 

Пазарджик с. Лесичово Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

0/+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

MA_15_03 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 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_04 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 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_15_05 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.  

Пазарджик

; област 

София 

с. Поибрене; 

с. Мухово 

Залесяването и стопанисването на голи площи ще 

има като цяло положително въздействие върху 

околната среда, а оттам и непряко върху 

населението и човешкото здраве. За залесяването 

на голи площи и създаването на горски пояси 

следва да се използват местни/ типични видове. 

+ + + 

MA_15_06 Забрана за сечи 

на естествена 

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в 

реката 

(галерийните 

гори по речните 

брегове)  

влияние върху силата на "високата 

вълна" 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

MA_15_07 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. 

Пазарджик с. Лесичово Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението.При използване на други методи, в т.ч. 

укрепване с използване на скални късове, валуни, 

чакъл и др. дейностите не нямат същия 

екологосъобразен ефект. 

0/- + 0/+ 

MA_15_08 Създаване/Изгра

ждане или 

Поддържане/Оп

тимизиране 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.  

Пазарджик 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. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_09 Ефективно 

управление на 

Ефективно управление на водните 

нива на язовири и ретензионни 

Пазарджик с. Поибрене; 

с. Мухово; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

водните нива на 

язовири и 

ретензионни 

водохранилища. 

Недопускане на 

преливане през 

короната на 

дигите при 

поройни валежи 

в сравнително 

малки 

водосборни 

области 

водохранилища. Недопускане на 

преливане през короната на дигите 

при поройни валежи в сравнително 

малки водосборни области 

Лесичово; с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

MA_15_10 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. 

Пазарджик с. Лесичово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_15_11 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 

Пазарджик с. Лесичово Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_15_12 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. 

Пазарджик с. Лесичово Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_15_13 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те 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. 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Добровница;  

MA_15_14 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в рамките на с. 

Калугерово - ок. 5000 м3 

Пазарджик с. 

Калугерово 

При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

MA_15_15 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. 

Пазарджик с. 

Калугерово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_15_16 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 

Пазарджик с. 

Калугерово 

Отрицателните въздействията върху ОС не се 

очаква да бъдат значителни, тъй като ще бъдат 

временни и локални. От друга страна 

отстраняването на антропогенните елементи е 

положителна мярка за живата природа. Ефектът 

спрямо населението ще бъде положителен. 

`0 + + 

MA_15_17 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 

Пазарджик с. 

Калугерово 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_15_18 Надграждане на 

диги 

Надграждане на съществуващата 

дига по левия бряг на р. Тополница - 

Пазарджик с. 

Калугерово 

При строителните дейности се очаква временно 

отрицателно локално въздействие върху околната 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

L = 950 m, H = 1.0 m и по десния 

бряг - L = 750 m, H = 1.0 m 

среда. Ефектът за населението ще бъде 

положителен. 

MA_15_19 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 

Пазарджик с. Динката Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_15_20 Създаване на 

управляеми 

полдери и малки 

буферни 

басейни в 

заливни тераси 

на реките 

Намаляване на скоростта, задържане 

на наносите и водните количества 

при преминаване на висока вълна в 

пасищата и алувиалните гори край 

реките; създаване на обеми за 

контролирано разтоварване на 

водните количества чрез 

съществуващите на терена релефни 

форми 

Пазарджик с. Динката Мярката цели минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения; осигуряване 

бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии; 

възстановяване на нормалните условия за живот; 

минимизиране броя на засегнатите обекти от 

социалната инфраструктура. От тази гледна точка 

ефектът за населението и човешкото здраве е 

изцяло положителен. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че реализацията на 

мярката може да включва дълготрайна промяна на 

ландшафта, наводняване, отсичане на дървета и др.  

0/- + 0/+ 

MA_15_21 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

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. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

система 

MA_15_22 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. 

Пазарджик гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово;  

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_15_23 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 

Пазарджик с. Юнаците Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

0/- + 0/+ 

MA_15_24 Отстраняване на 

запушвания от 

съборени 

мостове, сгради 

и други вкл. 

наносите 

(твърди 

Премахване или реконструкция на 

новоизграден брод от 

стоманобетонови касети - ок. 300 м3 

за отстраняване. 

Пазарджик с. Юнаците При отстраняването на брода или при подмяната 

му с нова мостова конструкция не се очакват 

значителни отрицателни въздействия върху ОС, 

тъй като ще бъдат временни и локални. Ефектът 

спрямо населението ще бъде положителен. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

вещества, 

разрушени 

обекти)  

MA_15_25 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. 

Пазарджик с. Априлци Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_15_26 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. 

Пазарджик с. 

Гелеменово 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_15_27 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 в община 

Лесичово. 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

MA_15_28 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) 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_15_29 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. 

Пазарджик с. Юнаците; 

с. Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_30 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) 

Пазарджик с. Юнаците; 

с. Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_15_31 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 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

по въпросите на наводненията с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

MA_15_32 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 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_33 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 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_34 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

MA_15_35 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 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_36 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 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_37 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

нови негативни 

промени в 

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 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

MA_15_38 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_39 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Добровница;  

MA_15_40 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пазарджик с. Лесичово; 

с. 

Калугерово; 

с. Динката; с. 

Памидово; с. 

Юнаците; с. 

Драгор; гр. 

Пазарджик; 

с. Априлци; 

с. 

Гелеменово; 

с. Сарая; с. 

Ивайло; с. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_15_41 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

Пазарджик

; област 

София 

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. 

Добровница;  

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_01 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 

комбинация с други строителни 

методи - изграждане на 

наносозадържащи съоръжения. 

София с. Душанци Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението.При използване на други методи, в т.ч. 

наносозадържащи съоръжения, дейностите не 

нямат същия екологосъобразен ефект. 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Площ за залесяване 150 дка. 

МА_16_02 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  

София с. Душанци Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

МА_16_03 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. 

София с. Душанци Залесяването и стопанисването на голи площи ще 

има като цяло положително въздействие върху 

околната среда, а оттам и непряко върху 

населението и човешкото здраве. За залесяването 

на голи площи и създаването на горски пояси 

следва да се използват местни/ типични видове. 

+ + + 

МА_16_04 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. 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_05 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. 

Тополница в зоната на с. Душанци - 

дължина 1100 м, площ ок. 15 дка. 

София с. Душанци Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

урбанизирана 

територия 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

МА_16_06 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, 

експлоатиращи язовирите. 

София с. Душанци Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_07 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 под с. Душанци. 

София с. Душанци Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

0/+ + + 

МА_16_08 Осигуряване на 

скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Тополница, в зоната 

на РЗПРН - 800 дка. 

София с. Душанци Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 

МА_16_09 Координация и При преминаване на по-високи води София с. Душанци Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

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. 

общ положителен ефект 

МА_16_10 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 

София с. Душанци Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_11 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 

София с. Душанци Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_12 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 

София с. Душанци Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_13 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. 

София с. Душанци Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

МА_16_14 Почистване на Почистване на речното корито от София с. Душанци Мярката е определена с много висок приоритет, 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни 

отпадъци и други натрупвания - ок. 

70 дка 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

МА_16_15 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" 

София с. Душанци Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_16 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Пирдопска с приблизителна 

дължина 2х1800 м. 

София гр. Пирдоп Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

МА_16_17 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на масивен парапет в 

участъците от корекцията, където 

парапетът понастоящем не е 

изграден. 

София гр. Пирдоп Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_18 Ежегодно Ежегодно обследване на София гр. Пирдоп Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

техническото и експлоатационното 

състояние на корекцията на р. 

Пирдопска и пресичащите я мостове 

общ положителен ефект 

МА_16_19 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.). 

София гр. Пирдоп Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

МА_16_20 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 

София гр. Пирдоп Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

МА_16_21 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. 

София гр. Пирдоп Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_22 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни 

отпадъци и други натрупвания - ок. 2 

София гр. Пирдоп Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

преминаване на 

висока вълна  

дка пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

МА_16_23 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. 

София гр. Пирдоп Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. По модела на риска 

няма заплаха за населението, така че мярката не 

носи никакви позитиви. С оглед на това се 

препоръчва да отпадне. 

0/- / 0/- 

МА_16_24 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 - ок. 

12 дка 

София гр. Златица Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

МА_16_25 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

София гр. Златица Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_26 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).  

София гр. Златица Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

МА_16_27 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

растителност и отложени наноси в 

зоната на гр. Златица - ок. 2000 м3.  

София гр. Златица При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

МА_16_28 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 

София гр. Златица Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

МА_16_29 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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) 

София гр. Златица Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_30 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 

София гр. Златица Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_31 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Пирдопска с приблизителна 

дължина 2х1300 м. 

София гр. Златица Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

МА_16_32 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 5 бр.). 

Особено критичен е мостът на ул. 

"Хаджи Димитър".  

София гр. Златица Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

МА_16_33 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на гр. 

Златица - ок. 3000 м3.  

София гр. Златица При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

МА_16_34 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

При преминаване на по-високи води 

от 100 г. вълна се предвижда 

евакуация на хора от най-

София гр. Златица Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

засегнатите райони в община 

Златица 

МА_16_35 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 

София гр. Златица Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_36 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. 

София гр. Златица Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

МА_16_37 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 

София гр. Златица Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_38 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 

София гр. Златица Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_39 Разширяване на Реконструкция на пътния мост, София гр. Златица Очаква се временно отрицателно локално 0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

„тесните места” 

като мостове и 

др., които водят 

до подприщване 

на речния отток 

който е с недостаъчна хидравлична 

проводимост и създава подприщване 

на водните нива в участъка над него. 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

МА_16_40 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. 

София гр. Челопеч Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

МА_16_41 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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.) 

София гр. Челопеч Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_42 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.). 

София гр. Челопеч Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

МА_16_43 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. 

София гр. Челопеч Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

МА_16_44 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 

София гр. Челопеч Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_45 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 

София гр. Челопеч Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_46 Изграждане на 

нови корекции 

Удължаване на съществуващата 

корекция в южна посока надолу по 

теченито - L = 600 m, H = 2.5 m 

София гр. Челопеч Мярката ще се реализира отчасти в границите на 

населеното място, където очакваното отрицателно 

въздействие върху ОС е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Извън него се очаква 

и дълготрайно въздействие (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_47 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 

София гр. Челопеч Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

МА_16_48 Изграждане на 

земно-насипна 

дига и 

комбинация 

Възстановяване на земнонасипна 

дига по левия бряг на р. Воздол и 

биологично укрепване в участък с 

дължина 450 м в зоната над моста/ 

водосток към яз. Качулка.  

София гр. Челопеч Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_49 Изграждане на При преминаване на високи води с София гр. Челопеч Мярката ще осигурява локална защита при   + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

прегради от 

чували с пясък 

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 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

МА_16_50 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. 

София с. Петрич Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Отрицателното въздействие 

върху ОС се очаква да е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_51 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 

София с. Петрич Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Положителният ефект за 

населението може да се постигне и с по-малка 

дължина на дигата. С оглед на това се препоръчва 

дължината на дигата да се редуцира така, че да не 

попада в защитената зона 

0/- + 0/+ 

МА_16_52 Мониторинг, 

поддържане в 

техническа 

изправност и 

подсигуряване 

срещу 

наводнения и 

подобряване 

стопанисването 

на 

хвостохранилищ

а, 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" 

София с. Петрич Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_53 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

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 - 

София с. Петрич Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

висока вълна  ок. 40 дка въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

МА_16_54 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 

Пазарджик с. Поибрене Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_55 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. 

Пазарджик с. Поибрене В ПУРБ има забрана - Недопускане на нови 

негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от язовири, нови водовземания и др.) 

във водните тела определени като или попадащи в 

зони за защитана водите. Участъкът попада в т. 3.5, 

раздел 3 от ПУРБ. 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

N/A - 

ПУРБ 

МА_16_56 Отстранявания 

на затлачвания 

на речното 

корито 

Почистване на речното корито от 

отложени наноси в зоната на с. 

Поибрене - ок. 1000 м3.  

Пазарджик с. Поибрене При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

МА_16_57 Ежегодно 

обследване на 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

Пазарджик с. Поибрене Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

състояние на моста в централната 

част на с. Поибрене. 

МА_16_58 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 

Пазарджик с. Поибрене Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_59 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 

Пазарджик с. Поибрене Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_60 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 

Пазарджик с. Поибрене Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания), което се смекчава от 

предвижданото биологично укрепване, особено ако 

е с местни / типични видове. Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

МА_16_61 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

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. 

София с. Душанци Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

МА_16_62 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 

София с. Душанци Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_63 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. 

София гр. Златица Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_64 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 

София гр. Златица Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_65 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 

София гр. Пирдоп Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

МА_16_66 Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

При преминаване на високи води, 

надхвърлящи 100 г. вълна, се 

предвижда евакуация на ценна 

техника и персонал от най-

засегнатите райони в община 

Челопеч 

София гр. Челопеч Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

единната 

спасителна 

система 

МА_16_67 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 

София гр. Челопеч Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_68 Преустройство 

или изграждане 

на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване 

от площ 15 дка) 

София с. Петрич Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и 

осигуряване на по-висока степен на защита. В този 

смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здране е положително. 

По отношение на околната среда трябва да се има 

предвид, че при самото преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения ще има 

временно отрицателно въздействие с локален 

обхват и краткосрочна продължителност.  

0/- + 0/+ 

МА_16_69 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. 

София с. Петрич Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_70 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 

София с. Петрич Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_71 Преустройство 

или изграждане 

на дренажни 

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване 

София с. Петрич Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

съоръжения  от площ 10 дка) осигуряване на по-висока степен на защита. В този 

смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здране е положително. 

По отношение на околната среда трябва да се има 

предвид, че при самото преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения ще има 

временно отрицателно въздействие с локален 

обхват и краткосрочна продължителност.  

МА_16_72 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. 100 м и височина 1.0 м 

локално около застрашените 

кладенци и трафопостове 

София с. Петрич Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

МА_16_73 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. 

София с. Петрич Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

  + + 

МА_16_74 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. 

Пазарджик с. Поибрене Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_75 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 

Пазарджик с. Поибрене Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

МА_16_76 Изграждане на 

прегради от 

При преминаване на високи води да 

се предвиди изграждане на временни 

Пазарджик с. Поибрене Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

чували с пясък прегради от чували с пясък с 

дължина ок. 60 м и височина 1.0 м 

локално около всеки застрашен 

обект - общо 3 бр. 

незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

МА_16_77 Мониторинг, 

поддържане в 

техническа 

изправност и 

подсигуряване 

срещу 

наводнения и 

подобряване 

стопанисването 

на 

хвостохранилищ

а, 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 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_78 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. Тази мярка има за цел 

предпазване от разливане на 

замърсени води по протежение на 

зялата река след хвостохранилище 

"Медет" (Златишко Кале) до язовир 

"Тополница".  

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_79 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. 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Мярката е с изцяло положително въздействие 

спрямо ОС и човешкото здраве. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

МА_16_80 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 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_81 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 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_82 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 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_83 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_84 Създаване на Подготовка на администрацията за София, гр. Пирдоп, Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с     + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

капацитет на 

компетентните 

органи (РИОСВ 

или БД) 

действие при наводнения - 

провеждане на периодични 

трениворки и инструктажи за 

действия при аварийни ситуации 

Пазарджик с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

общ положителен ефект 

МА_16_85 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 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_86 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 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_87 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_88 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

МА_16_89 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

МА_16_90 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

София, 

Пазарджик 

гр. Пирдоп, 

с. Душанци, 

гр. Златица, 

с. Петрич, с. 

Карлиево, гр. 

Челопеч, гр. 

Чавдар, с. 

Поибрене 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_01 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението.При използване на други методи, в т.ч. 

укрепване с използване на скални късове, валуни, 

чакъл и др. дейностите не нямат същия 

екологосъобразен ефект. 

0/- + 0/+ 

MA_17_02 Изграждане на 

системи за 

ранно 

предупреждение

, специално 

Изграждане на система за ранно 

предупреждение за опасност от 

наводнения вследствие интензивни 

валежи във водосборната област на 

р. Чепинска. Системата следва да 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

адресирани към 

поройни 

наводнения, 

дължащи се на 

интензивни 

валежи с малък 

пространствен и 

времеви обхват 

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. 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. 

MA_17_03 Осигуряване на 

скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Чепинска, в зоната 

на РЗПРН - 1000 дка. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 

MA_17_04 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_05 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_17_06 Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. 

Чепинска с приблизителна дължина 

10 000 м 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_17_07 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_17_08 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 

Пазарджик гр. 

Велинград 

При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

MA_17_09 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 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_10 Изпомпване от 

залети ниски 

части  

Предвижда се изпомпване на води от 

засегнатите жилищни райони, 

смесени жилищни райони и 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

комунална инфраструктура на 

територията на Община Велинград, с 

цел възстановяване нормалните 

условия за живот. 

Въздействието е положително. 

MA_17_11 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

При самото премахване на установените незаконни 

постройки, подприщващи съоръжения, складирани 

материали и др. в речните корита се очаква 

временно отрицателно въздействие върху околната 

среда, което ще се компенсира от целевия ефект, 

т.е. осигуряване на проводимост на водното 

течение. Мярката цели минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и в 

този аспект също ще има положително 

въздействие. 

  + + 

MA_17_12 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.  

Пазарджик гр. 

Велинград 

Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_17_13 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пазарджик с. Драгиново Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_14 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Чепинска 

в зоната на с. Драгиево - дължина 

Пазарджик с. Драгиново Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 551 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

границите на 

урбанизирана 

територия 

1800 м, площ ок. 10 дка. с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_17_15 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 

Пазарджик с. Драгиново Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_17_16 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 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. 

Пазарджик с. Драгиново Мярката ще се реализира отчасти в границите на 

населеното място, където отрицателното 

въздействие върху ОС се очаква да е локално и 

краткотрайно (по време на строителството), а извън 

него и дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_17_17 Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

Почистване коритото на р. Луковица 

от дървета, храсти и наноси с цел 

увеличаване на общата хидравлична 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

проводимост над гр. Велинград - 

дължина 1300 м. Площта подлежаща 

на периодично почистване е 

приблизително 4 дка. 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_17_18 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти 

Ежегодно обследване на 

техническото и експлоатационното 

състояние на мостовете (3 бр.) на р. 

Луковица в над гр. Велинград. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_19 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Въздействията по отношение на ОС се очаква да 

бъдат както отрицателни (временни, краткотрайни 

(по време на строителството) и дълготрайни (при 

създаване на бариери за миграция), така и 

положителни (от противоерозионния ефект). 

Въздействията за населението се очаква да са 

положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_17_20 Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

Основно и ежегодно почистване на 

коритото и бреговете на р. Луковица 

в зоната на гр. Велинград - дължина 

2000 м, площ ок. 10 дка. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

територия въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_17_21 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_22 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат 

краткосрочни, временни и локални отрицателни 

въздействия върху ОС. Въздействията за 

населението и човешкото здраве от своя страна се 

очаква да бъдат положителни. 

0/- + 0/+ 

MA_17_23 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място. Отрицателното въздействие 

върху ОС се очаква да е локално и краткотрайно 

(по време на строителството). Ефектът за 

населението е положителен и дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_17_24 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

MA_17_25 Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

ото 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_26 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 

Пазарджик гр. 

Велинград 

При дейности по отстранявания на затлачвания по 

речното корито се очаква нарушаване на целостта 

на речното дъно, замътване, смъртност на речни 

видове, прогонване и други отрицателни ефекти. 

По отношение на населението и човешкото здраве 

въздействията ще бъдат положителни. 

- + 0/- 

MA_17_27 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на нова ст.бет. Стени на 

р. Еленка в гр. Велинград - 500 м, 

височина 3 м. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където се очаква отрицателното 

въздействие върху ОС да бъде локално и 

краткотрайно (по време на строителството). 

Ефектът за населението е положителен и 

дълготраен. 

0/- + 0/+ 

MA_17_28 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където се очаква отрицателното 

въздействие върху ОС да бъде локално и 

краткотрайно (по време на строителството), а извън 

него и дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_17_29 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

Велинград - 175 м, височина 3 м. положителен и дълготраен. 

MA_17_30 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  

Пазарджик гр. 

Велинград 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_31 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  

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката ще се прилага локално като аварийно 

мероприятие за минимизиране на щетите и 

възстановяване на нормалните условия. 

Въздействието е положително. 

+ + + 

MA_17_32 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където се очаква отрицателното 

въздействие върху ОС да бъде локално и 

краткотрайно (по време на строителството), а извън 

него и дълготрайно (при площна загуба на 

местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_17_33 Изграждане на 

нови корекции 

Изграждане на габионна стена във 

високата част на съществуващата 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката ще се реализира изцяло в границите на 

населеното място, където се очаква отрицателното 

0/- + 0/+ 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 556 
 

Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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). 

въздействие върху ОС да бъде локално и 

краткотрайно (по време на строителството). 

Ефектът за населението е положителен и 

дълготраен. 

MA_17_34 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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_17_35 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. 

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. 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   

MA_17_36 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 

Пазарджик гр. 

Велинград 

Като цяло се очаква отрицателно въздействие 

върху ОС - локално, краткотрайно (по време на 

строителството) и дълготрайно (при площна загуба 

на местообитания). Ефектът за населението е 

положителен и дълготраен. 

- +   
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

височината на надграждането - 1м 

(средно). 

MA_17_37 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 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_38 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 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_39 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 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_40 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_41 Създаване на 

капацитет на 

компетентните 

органи (РИОСВ 

Подготовка на администрацията за 

действие при наводнения - 

провеждане на периодични 

трениворки и инструктажи за 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

или БД) действия при аварийни ситуации 

MA_17_42 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 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_43 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на 

нови негативни промени в 

хидрологичните параметри на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_44 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_45 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите 

зони 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_17_46 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

Пазарджик гр. 

Велинград, 

с. Драгиново 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_01 Залесяване и 

стопанисване на 

гола площ във 

вододайна зона 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на яз. Бакърдере с цел 

забявяне на повърхностния отток. 

Площта, която може да бъде 

София гр. Ихтиман Залесяването и стопанисването на голи площи ще 

има като цяло положително въздействие върху 

околната среда, а оттам и непряко върху 

населението и човешкото здраве. За залесяването 

+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на язовир и/или 

на водохващане 

от повърхностни 

води. 

Изграждане на 

защитен горски 

пояс 

залесена по експертна оценка е 1.2 

дка. 

на голи площи и създаването на горски пояси 

следва да се използват местни/ типични видове. 

MA_18_02 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 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. 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_03 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. 

София с. Веринско Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_18_04 Създаване/Изгра

ждане или 

Поддържане/Оп

тимизиране 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.  

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_05 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. 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_06 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 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизаране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази 

връзка въздействието спрямо населението се 

оценява като силно положително, докато 

въздействието върху околната среда се очаква да е 

0/+ + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

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. Бакърдере. - 6 дка почистване 

с. Мирово временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе 

се предвижда дългосрочен положителен ефект от 

предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на 

язовирите. 

MA_18_07 Осигуряване на 

скатовете за 

задържане 

Залесяване на голи площи във 

водосбора на р. Мътивир, основно 

нагоре по течението от РЗПРН. - 1 

000 дка 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Мярката цели намаляване на повърхностното 

стичане чрез създаванена дървесни пояси, живи 

плетове и други естествени бариери по пътя на 

водата. От екологична гледна точка при използване 

на подходящи растителни видове се очаква 

положителен ефект. Ефектът за населението ще 

бъде положителен. 

+ + + 

MA_18_08 Въвеждане и 

изпълнение на 

изисквания за 

добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопански

те 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; 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

цялостен положителен ефект 

+ + + 

MA_18_09 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. 

София с. Живково; 

с. 

Стамболово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може 

наред с отстраняване на прорасналите в речното 

корито дървета и храсти да се унищожи 

крайбрежна растителност, очаква се размътване на 

водата, смъртност и обезпокояване на животински 

видове. Негативният ефект от последните може да 

се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

дейностите, избягване засягането на крайречни 

галерии и др. От друга страна мярката ще има 

положителен ефект поради предотвратяване на 

потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. 

MA_18_10 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. 

София гр. Ихтиман Мярката е определена с много висок приоритет, 

като очакваният ефект е осигуряване на бързо 

отвеждане на водите, което от своя страна се прави 

с цел минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения. В този смисъл 

въздействието от нейното прилагане за населението 

и човешкото здраве е положително. По отношение 

на околната среда трябва да се има предвид, че при 

самото почистване на речните участъци може да се 

унищожи крайбрежна растителност, очаква се 

размътване на водата и обезпокояване на видове. 

Въздействието не се очаква да бъде значително, 

тъй като мярката ще се реализира в урбанизирана 

територия. 

0/- + 0/+ 

MA_18_11 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. 

София гр. Ихтиман Очаква се временно отрицателно локално 

въздействие върху ОС при строителството и 

положителен ефект за населението след него. 

0/- + 0/+ 

MA_18_12 Преустройство 

или изграждане 

на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване 

от площ 10 дка).  

София гр. Ихтиман Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и 

осигуряване на по-висока степен на защита. В този 

смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здране е положително. 

По отношение на околната среда трябва да се има 

предвид, че при самото преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения ще има 

временно отрицателно въздействие с локален 

обхват и краткосрочна продължителност.  

0/- + 0/+ 

MA_18_13 Преустройство 

или изграждане 

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

София с. 

Стамболово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизиране броя на 

0/- + 0/+ 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

на дренажни 

съоръжения  

помпажно водочерпене (изпомпване 

от площ 10 дка) 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и 

осигуряване на по-висока степен на защита. В този 

смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здране е положително. 

По отношение на околната среда трябва да се има 

предвид, че при самото преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения ще има 

временно отрицателно въздействие с локален 

обхват и краткосрочна продължителност.  

MA_18_14 Залесяване на 

бреговете и 

заливаемите 

тераси с 

подходящи 

дървесни видове 

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси на р. Мътивир- 

500 дка  

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Залесяването, особено с подходящи видове, с цел 

стабилизиране на речното корито, ограничаване на 

бреговата ерозия и повишаване на 

водозадържащата способност на терена ще има 

общ положителен ефект за околната среда и 

населението. 

+ + + 

MA_18_15 Преустройство 

или изграждане 

на дренажни 

съоръжения  

Изграждане на дренажна система от 

шахти 100 м и оборудване за 

помпажно водочерпене (изпомпване 

от площ 10 дка). 

София гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово 

Мярката е определена с висок приоритет, като 

очакваният ефект е минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали хора при наводнения и 

осигуряване на по-висока степен на защита. В този 

смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здране е положително. 

По отношение на околната среда трябва да се има 

предвид, че при самото преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения ще има 

временно отрицателно въздействие с локален 

обхват и краткосрочна продължителност.  

0/- + 0/+ 

MA_18_16 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. 

София гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово 

При осъществяване на мярката могат да бъдат 

засегнати значителни площи, намиращи се зад 

защитното действие на дигите. Тези площи са 

селскостопански и в този смисъл не се очаква 

значителна загуба на консервационно-значими 

природни местообитания. Възможни са 

периодични въздействия за някои животински 

видове. 

0/- + 0/+ 

MA_18_17 Изграждане на 

прегради от 

При преминаване на водни 

количества, надхвърлящи 100-

София гр. Ихтиман; 

с. 

Мярката ще осигурява локална защита при 

критични ситуации. Въздействието върху ОС ще е 

  + + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

чували с пясък 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) 

Стамболово незначително, временно, обратимо. Ефектът за 

населението и човешкото здраве ще бъде 

положителен. 

MA_18_18 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 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_19 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 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_20 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 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_21 Обмяна на 

знания и опит 

Обмяна на знания и опит чрез 

провеждане на обучения-семинари 

на служителите на общинската 

администрация 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

MA_18_22 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 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_23 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 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_24 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 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_25 Издаване на 

забрана за 

строителството 

в зони с риск от 

наводнения 

Издаване на забрана/ограничение за 

строителството в зони с риск от 

наводнения 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_26 Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

Постоянен мониторинг на 

застрояването в близост до 

заливаемите зони 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Уникален 

код на 

мярка 

Наименование 

на мярка 

Описание на мярката Област Населено 

място 

Анализ Оценка 

на възд. 

върху 

ОС 

Оценка 

на възд. 

върху 

насел. и 

чов. 

здраве 

Обща 

оценка 

на възд. 

заливаемите 

зони 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

MA_18_27 Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради  

Защитено от наводнения 

проектиране и изграждане на сгради  

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 

MA_18_28 Актуализиране 

на наредбите за 

подържане и 

експлоатация на 

малките язовири 

с цел безопасно 

провеждане на 

високите вълни 

породени от 

поройни 

наводнения 

Актуализиране на наредбите за 

поддържане и експлоатация на 

язовирите с цел безопасно 

провеждане на високите вълни 

породени от поройни наводнения 

София с. Бузаковци; 

с. Веринско; 

с. Живково; 

гр. Ихтиман; 

с. 

Стамболово; 

с. Мирово 

Неструктурна мярка - без пряко въздействие, но с 

общ положителен ефект 

    + 
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Въз основа на направения анализ, общите изводи за въздействието от предвижданите 

мерки по компоненти и фактори на околната среда са следните: 

 Въздух и климат 

Всички дейности, свързани с изграждане, реконструкция, корекция на речните корита, 

изграждане на диги, поддръжка и други дейности по изпълнение на мерките свързани с 

използване на тежка техника за провеждане на изкопни дейности и транспорт на 

насипни материали ще имат отрицателно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух. Това въздействие обаче е отрицателно само в близост до населени 

места, ще има локален и временен характер. Степента на въздействие ще е ниска и само 

за периода на провеждане на съответните дейности.  

Очакваните изменения в характера на подложната повърхност (като изземване на земни 

маси, промяна в руслото на реката озеленяване и др.) няма да доведат до съществени 

изменения в микроклимата, като в случая на биологично укрепване могат да имат и 

благоприятно въздействие на микроклимата на съответния участък. 

По време на експлоатация не се очаква въздействие върху КАВ и климата. 

 Повърхностни води 

Мерките имат положителен ефект върху компонента на ОС – повърхностни води. 

Някои от мерките са неструктурни, без пряко въздействие върху водите, но 

прилагането им води до много положителен ефект в перспектива. Към тези мерки 

спадат: 

o Изграждане на системи за ранно предупреждение по притоците на 

р.Марица, специално адресирани към поройни наводнения, дължащи се 

на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват 

o Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на 

потенциално опасните водни обекти.  

o Създаване на капацитет и компетентност чрез подготовка на 

администрацията за действие при наводнения. 

o 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 

Други мерки като тези, отнасящи се до реконструкция, възстановяване 

компрометирани диги и изграждане на нови, надграждане и поддържане на дигите и 

корекция на речните корита за някои РЗПРН, са оценени с 0/+ (клони към резултат от 

положително въздействие). Коментираните тук мерки целят сигурно и безопасно 

отвеждане на водите при интензивни валежи, предпазване от наводнения на 

урбанизираните територии или обработваеми земеделски земи. Дейностите в 

прилагането на тази мярка ще се извършват в границите на населените места и 

въздействието им върху повърхностните води ще бъде временно и локално 

отрицателно, в краткосрочен план (по време на ремонтите), но ефектът от него ще е 

положителен дългосрочно. Дигите са мощни инструменти за превенция от наводнения 

и би трябвало да се отчита тяхната роля като положителна по отношение на ОС. 

Мерките, предложени в ПУРН за ИБР, ще окажат благоприятно въздействие върху 

съседните държави като се има пред вид спогодба между България и Турция за 

информиране при високи води в р. Марица и р.Тунджа. 
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 Подземни води 

Значимостта на подземните води като фактор в наводненията е пренебрежима, тъй като 

са регистрирани само два участъка с участие на подземни вози в наводнения на 

територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Предложените мерки 

практически са насочени към намаляване е прекратяване на въздействието върху 

ограничените заливаеми площи на подземните водни тела. Те са допустими с 

изискванията към режима, забраните и ограниченията, които следва да се спазват в 

санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване 

и на минералните води. Част от мерките оказват косвено въздействие с незначителна до 

ниска степен върху количественото и химично състояние на подземните води. Всред 

тях: 

o положителни въздействия - основно върху химичното състояние - от 

намаляване и/или прекратяване на инфилтрацията на замърсени води 

вследствие на изграждането на нови, реконструкцията и/или 

рехабилитацията на канализационни системи и корекции на реки на 

територията на предвидените селища, както и от поддържането им в 

добро състояние; 

o отрицателни въздействия: 

 върху химичното състояние - от инфилтрация на замърсени води, 

генерирани при строителни дейности по изграждане на 

канализационни мрежи, жилищни, промишлени, земеделски и 

други сгради, съоръжения и комуникации;  

 върху количественото състояние - основно от изграждане и/или 

преустройство на дренажни съоръжения за отвеждане на подземни 

води и от нерегламентиран добив на подземни води. 

o В ПУРН са конкретизирани алтернативни мерки за локална защита на 

водовземните съоръжения от подземни води, попадащи в РЗПРН. 

 Почви 

От предложените мерки една значителна част нямат пряко въздействие върху почвите, 

а въздействията от прилагането на останалите мерки са както отрицателни, така и 

положителни по отношение на почвите. Общата степен на тези въздействия е слаба до 

незначителна. 

Отрицателно въздействие върху почвите имат мерките, които предвиждат строителство 

и корекция на диги и изграждане на съоръжения, корекция на речни корита и др. 

Подобни отрицателни въздействия могат да се очакват само в районите извън 

населените места, където почвите не са антропогенизирани и са със запазени структура 

и продуктивни качества. Степента на въздействията е ниска поради локалния им 

характер и малките площи, които се засягат, а самите въздействия се изразяват в 

унищожаване или увреждане на горния почвен слой в следствие на утъпкване, 

замърсяване и запечатване.  

Положителни въздействия върху почвите се очакват от реализиране на мерки за защита 

на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично укрепване, изграждането на 

дренажни системи и поправката на компрометирани диги. Положителните въздействия 

се изразяват в ограничаване темповете на ерозия и предпазване на почвата в 

определени земеделските райони от унищожаване или увреждане, предпазване на 

почвите от процесите на заблатяване и засоляване. Въздействието на тези мерки е 

локално само в районите, където те се прилагат. 
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 Ландшафт 

Въздействието от прилагането на мерките, върху ландшафтите е както отрицателно, 

така и положително.  

Отрицателно въздействие върху ландшафтите се очаква от мерките при които ще има 

строителни дейности, поддръжка и ремонт - изграждане на технически съоръжения за 

борба с ерозията на водосбора-прагове, баражи и др., рехабилитация и изграждане на 

канализационни системи, преустройство или изграждане на дренажни съоръжения, 

изграждане, възстановяване на диги и корекции и др. То ще бъде временно, локално, 

само в района на строителните площадки. По време на строителните дейности се 

очаква и отрицателно визуално-естетическо въздействие върху населението, в 

следствие присъствието на строителна техника, отпадъци и строителни материали на 

строителните площадки, както и от видимостта на самите дейности.  

Положително въздействие върху ландшафтните компоненти се очаква от залесяване на 

бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове, изграждане на защитни 

горски пояси, опазване на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата, забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и 

островите в реката, осигуряване на бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения от урбанизираните територии, подобряване на водозадържащата 

способност на земеделски, горски и крайречни територии, минимизиране на 

засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени зони, създаване, 

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

други мерки, при които се подобрява състоянието на околната среда и се опазват 

компонентите на ландшафта от замърсяване. 

Положително въздействие върху компонентите на ландшафта, както и положително 

визуално-естетическо въздействие върху населението се очаква от мерките за проверка 

и поддръжката на инфраструктурата за защита от наводнения, поддържане и 

подобряване състоянието на съществуващи язовири, премахване на опасни, пречещи 

и/или неефективни язовири, възстановяване на компрометирани диги, премахване на 

незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани материали и 

други, намиращи се в границите на речните легла или дерета, прилагане и адаптиране 

на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на 

пътя на оттичане на високите води, постоянен мониторинг на застрояването в близост 

до заливаемите зони и дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. 

биологично укрепване, залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове. 

Степента на въздействието върху ландшафтите за мярката създаване на управляеми 

полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките не може да бъде 

преценено на този етап. Това е така защото реализацията на мярката може да включва 

мащабни строителни дейности и дълготрайна промяна на ландшафта, наводняване, 

отсичане на дървета и др. Към момента не е възможно да се направи прецизна оценка 

на въздействията, тъй като за мярката е необходимо изготвяне на подробен проект, 

който следва да бъде одобрен от съответните компетентни органи по 

законоустановените процедури, вкл. процедура за оценка на въздействието върху 

околната среда. 

 Биологично разнообразие 

Част от предвидените за изпълнение в ПУРН мерки нямат пряко въздействие върху 

растителните и животински организми. Това са така определените „неструктурни 

мерки“, в резултат от прилагането на които ще се отчете общ положителен ефект. 

Предполагаемите въздействия от реализацията на останалите мерки са както 
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отрицателни, така и положителни по отношение на растителната и животинска 

компонента на околната среда. Общата степен на предполагаемите въздействия е слаба 

до незначителна. 

Отрицателно въздействие върху биоразнообразието имат мерките, които предвиждат 

строителство и корекция на диги и изграждане на съоръжения, корекция на речни 

корита, дейности за защита на речните брегове от ерозия, вкл. биологично укрепване, 

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

др. Самите въздействия се изразяват в унищожаване на естествената растителност и 

безпокойство, прогонване или унищожаване на животински индивиди, вкл. 

хидробионти. При дейности по почистване на речните участъци (брегове и корита) 

може да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се размътване на водата, 

обезпокояване, прогонване и в някои случаи смъртност на водни и водолюбиви видове. 

Поради локалния характер и краткосрочната продължителност на гореизброените 

дейности (само по време на строителството/възстановяването/почистването) като цяло 

степента на въздействие е незначителна, но на принципа на предпазливостта се 

препоръчват смекчаващи мерки за намаляване на въздействието особено върху 

консервационно значимите видове.  

Следва да се има предвид и обстоятелството, че при строителството на нови 

хидротехнически съоръжения (диги, подпорни стени) в границите на ЗТ или в близост 

до тях би могла да се предизвика промяна на хидрологичния режим на водните тела. 

Такава промяна в резултат от подобни дейности, макар и неизрично включени в 

забранителните режими на ЗТ, би могла да окаже краткотрайно или дълготрайно 

негативно въздействие върху териториите, управлявани с цел опазване и поддържане 

на разнообразието на екосистемите и биологичното разнообразие в тях, запазване на 

естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни 

видове, опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, 

отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на защита.  

Поради тази причина следва, независимо дали режимите на опазване на ЗТ изрично 

забраняват или не подобни дейности, при изпълнение на мерки от ПУРН, предвиждащи 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения (диги, подпорни стени) в границите 

на защитени територии или в близост до тях да не се допуска промяна на 

хидрологичния режим, която би нарушила целите на опазване на защитените 

територии. 

При евентуално засягане на защитени зони от бъдещи проекти за изграждане на диги е 

наложително проектните предложения да подлежат на отделна процедура за оценка на 

съвместимостта с предмета и целите на защитените зони. 

Положителни въздействия върху биоразнообразието се очакват от ликвидиране на 

замърсяванията в границите на СОЗ, опазване на крайбрежните заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на водохранилищата, забрана за голи сечи във вододайните зони, 

с последващо изкуствено възобновяване, с изключение на акация и топола, издаване на 

забрана за строителството в зони с риск от наводнения, ликвидиране на замърсявания 

по време и непосредствено след аварии от наводнения, забрана за сечи на естествена 

дървесна растителност по бреговете и островите в реката (галерийните гори по речните 

брегове) и др. Положителните въздействия се изразяват в запазването и подържането на 

ценни местообитания в пространствено и функционално отношение. Въздействието на 

тези мерки е локално - в районите, където те се прилагат, но тяхната естествена връзка 

със съседни влажни зони, гори и земи с висока природна стойност определя 

дългосрочния положителен ефект от реализацията им. 

 Културно наследство 
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Заложените с ПУРН мерки няма да окажат пряко въздействие върху паметниците на 

културно-историческото наследство, но пък прилагането им би могло да довело до 

откриване на неизвестни до момента обекти както и опазването на разположени в 

близост до водни обекти паметници на културното наследство. Общата степен на тези 

въздействия е незначителна. 

 Материални активи 

Въздействието на предложените мерки върху материалните активи ще бъде 

положително и дълготрайно. Предвидени са конкретни мерки свързани с 

реконструкция, изграждане и поддържане на материални активи, имащи отношение 

към управлението на рисковете от наводнения. Тези материални активи от своя страна 

ще способстват за опазването на други видове материални активи, които иначе биха 

пострадали в резултат на бъдещи наводнения. Примери за такива мерки са Създаване 

на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси на реките; 

Изграждане на нови корекции; Възстановяване на компрометирани диги; Изграждане 

на земно-насипна дига и комбинация; Реконструкция и поддържане на корекциите; 

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

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

подприщване на речния отток; Изграждане на системи за ранно предупреждение, 

специално адресирани към поройни наводнения, дължащи се на интензивни валежи с 

малък пространствен и времеви обхват; Надграждане на диги; Подобряване на 

съществуващата хидроложка информационна система за получаване на данни в реално 

време за целия басейн; Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното 

състояние на потенциално опасните водни обекти; 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 на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние; 

Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения; Изграждане на нови язовири; 

Реконструкция на язовири; Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия; 

Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири; Планиране и 

изграждане на защитни и регулиращи съоръжения за водозадържане на високи води и 

наноси; Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу 

наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, 

сгуроотвали и други подобни съоръжения; Рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи; 

Естествено, по време на строителните дейности по реконструкция и изграждане на 

съоръжения може да се очакват известни отрицателни въздействия върху материалните 

активи, но те ще бъдат временни и само за периода на строителство. След това 

въздействието ще бъде само положително. 

Единствено мярката „Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, 

огради, складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или 

дерета“ ще доведе до отрицателно въздействие върху споменатите в нея обекти, но те 

са били поставени там незаконосъобразно и прилагането на тази мярка ще способства 

от една страна за намаляване последиците от евентуални наводнения, а от друга – за 

спазване на законодателството. 

По отношение на предприятията с рисков потенциал в ПУРН е заложена мярка 

„Изграждане масивен ст. бет. парапет по съществуващите подпорни стени на р. Марица 

в гр. Пазарджик - дължина 10 200 м, височина 1 м.”, целяща намаляване и избягване на 

риска от аварии причинени от наводнения. Очакваното въздействие върху 

предприятията с рисков потенциал от изпълнението на мярката ще бъде положително, 
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пряко и дълготрайно. 

 Отпадъци 

При част от мерките свързани със строителни дейности може да се очаква отрицателно 

въздействие от генерираните отпадъци. Тези въздействия ще са временни, 

краткотрайни и обратими, тъй като ще бъдат само по време на строителството. 

Друга част от мерките имат положително въздействие върху околната среда и 

населението, тъй като са свързани с премахване на складирани материали в речните 

легла или дерета, както и премахване на минни отпадъци. Изпълнението на тези мерки 

ще доведе от една страна до намаляване на риска от наводнения и от друга опазване от 

замърсяване на водите и почвите и подобряване на ландшафта. 

 Население, човешко здраве 

Предложените мерки, засягащи пряко или косвено здравето на населението, са с 

положителен ефект, с висока степен на значимост и с дългосрочно въздействие.  

От особено важно значение са мерките, свързани с изграждане, поддръжка и проверка 

на защитните съоръжения, поддържане и подобряване на състоянието на язовирите, 

поддръжка на канализационните системи, почистване на речните корита и участъци, и 

др.  

От важно значение са и мерките, пряко свързани с управлението на здравния риск и за 

здравна защита на населението – информираност и подготвеност на населението, 

лекарственото снабдяване, осигуряване на медицинска помощ за пострадалите.  

Положителният ефект се изразява в намаляване и ограничаване на засегнатите хора при 

възникване на наводнения, бързо реагиране на запазване на живота на хората, 

отвеждане на водите, възстановяване на нормалния живот и социалните дейности на 

населението.  

Има много предвидени мерки, които нямат пряко въздействие върху населението, но са 

с общ позитивен ефект и също оказват косвено благоприятно въздействие върху хората, 

като изготвяне на специални планове за защита на големи индустриални предприятия, 

потенциални източници на вредности при възникване на наводнения.  

Няма посочени мерки с отрицателно въздействие върху здравето и живота на 

населението.  

10.3 Трансгранично въздействие 

Директива 2007/60/ЕО изисква сътрудничество и обмен на информация между 

държавите-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). 

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 
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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 е установен като е извършено хидравлично 

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. 

11 Смекчаващи мерки 

След преглед на целите и приоритетите и целите на ПУРН и оценка на очакваните 

въздействия са идентифицирани следните видове мерки: 

11.1 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН 

11.1.1 Въздух и климат 

Предвид направеният анализ за въздействието от реализацията на ПУРН върху КАВ и 

Климата считаме, че не е необходимо предлагане на мерки за включване в 

окончателния вариант на плана (свързани с препоръки за отпадане, допълване и замяна 
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специфични цели мерки и дейности), т.к. не са прогнозирани недопустими по 

отношение на очакваното въздействие върху въздуха и климата.  

При реализиране на проектите се препоръчва в изпълнение на плана да се включват 

проекти свързани с насърчаване на зелените проекти. 

11.1.2 Води 

Реализацията на предложените мерки следва да се съобразява със забраните и 

ограниченията в санитарно-охранителните зони, посочени в Наредба № 3 / 16.10.2000 

год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово 

водоснабдяване и около водоизточници на минерални води. 

Препоръчва се нова мярка: 

ВиК операторите да уведомяват БД ИБР и съответните РЗИ в случай на наводнени 

водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за 

предприети от тях коригиращи действия за осигуряване съответствие на водите с 

показатели по Наредба № 9/16.3.001 г за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели 

11.1.3 Почви 

Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват. 

Въвеждането на смекчаващи мерки не е необходимо.  

11.1.4 Ландшафт 

Не е необходимо въвеждане на смекчаващи мерки по отношение на ландшафтите. 

Отрицателните въздействието върху ландшафтните компоненти ще бъдат незначителни 

и при спазване на необходимите законови изисквания, при строителството ще бъдат 

минимизирани. 

11.1.5 Биологично разнообразие 

Очакваните отрицателни въздействия върху растителните и животински организми са 

незначителни по степен, локални по обхват, краткосрочни и обратими във времето. 

Предвижданите в ПУРН мерки не нарушават режимите на опазване на защитените 

територии.  

За отразяване в окончателния вариант на ПУРН се предлага следната мярка: 

 Изготвяне на методика за управление на крайречната горска растителност във 

връзка с осигуряване на проходимостта на реките, подобряване на свързаността 

и запазване на крайречните горски местообитания, подобряване на състоянието 

им и опазване на биологичното разнообразие 

Предвижданията на ПУРН да се съобразят с мерките, посочени в Доклада за оценка на 

степента на въздействие върху защитените зони, който е неразделна част от настоящия 

доклад. 

11.1.6 Културно-историческо наследство 

Не се предвиждат мерки, тъй като не са идентифицирани значителни въздействия върху 

културно-историческото наследство. 
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11.1.7 Материални активи 

Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват. Не са 

необходими допълнителни смекчаващи мерки. 

11.1.8 Отпадъци 

Не се предвиждат мерки, тъй като не се очакват значителни въздействия върху 

околната среда, населението и човешкото здраве от генерираните отпадъци по време на 

изпълнението на ПУРН. 

11.1.9 Население, човешко здраве 

Както беше отбелязано по-горе (т.10.1) при прилагането на ПУРН в ИБРБУ не се 

очакват негативни въздействия. Предвидените мерки в плана са с положително 

въздействие в дългосрочен аспект, дават възможност за превенция и запазване на 

здравето и живота на населението при евентуално възникване на наводнения.  

Затова не се налагат мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и 

степента на негативни въздействия, както и за компенсиране на неблагоприятните 

въздействия при прилагане на ПУРН в Източнобеломорски район за басейново 

управление, които да бъдат отразени в окончателния вариант на ПУРН. 

11.2 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН 

В настоящия раздел са представени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните 

въздействия от реализацията на ПУРН върху околната среда и човешкото здраве. 

Мерките са определени от гледна точка на очакваните резултати от тяхното прилагане.  

11.2.1 Въздух и климат 

Очаква се отрицателно въздействие по време на изпълнение на строителните фази за 

допустимите дейности по реализацията на предвидените проекти по всяка от мерките в 

ПУРН, да бъде редуцирано до приемливо за околната среда и човешкото здраве при 

прилагане на мерките и условията от Решенията по ОВОС за отделните обекти. 

Стриктното прилагане и контрол за изпълнение на мерките, които ще бъдат заложени в 

ДОВОС за всеки от обектите, свързани с реализацията на проекти, свързани с 

прилагане на ПУРН ще доведе до ограничаване степента на негативните въздействия, 

поради което се счита, че на ниво ПУРН не са необходими допълнителни смекчаващи 

мерки. Не се очакват дотолкова неблагоприятни въздействия върху КАВ и климата, че 

да са необходими специални мерки за компенсация. 

11.2.2 Води 

Мерките, предложени в ПУРН за ИБР, като цяло ще имат положителен ефект върху 

водите в дългосрочен план, като по време на прилагането им се предлагат следните 

допълнителни мерки: 

1. Предвид Проекта на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасна експлоатация на яз.стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол 

за техническото им състояние, Част ІІ, Раздел ІІІ, чл. 133, гласящ: „(1) Два пъти годишно – от 

1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември - собственикът назначава комисия 

за извършване на технически преглед, в чийто състав задължително се включват 

специалисти - хидроинженер, машинен инженер, електроинженер или др. подходяща 

специалност по преценка на собственика - която извършва прегледи на състоянието на 

язовирните стени и съоръженията към тях, на горния и долния участък, както и на 

машинното и електрическото оборудване на язовирните стени и съоръженията към тях. 
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(2) По време на годишните технически прегледи се извършват основен оглед и пробни 

манипулации със затворните органи за установяване на техническото състояние и 

експлоатационната им готовност. (3) Резултатите от техническите прегледи се 

отразяват в констативни протоколи, които се подписват от всички членове на 

комисията. (4) Документите, отразяващи резултатите от прегледите (огледите), 

профилактиката и изпитванията се съхраняват в досието на обекта и подлежат на 

проверка от КОТЕСЯС“, се препоръчва системен мониторинг, както следва: 

  Системен мониторинг, включващ ежегодно (пролет и есен) обследване на 

техническото, експлоатационното състояние на малките язовири и определяне 

на свободните обеми. При необходимост набелязване мерки за поддържане и 

ремонт. 

2. Също така, с цел ограничаване и предотвратяване на негативните въздействия, 

свързани с питейно-битовото водоснабдяване от повърхностни и подземни води се 

препоръчва: 

 Реализацията на предложените в ПоМ мерки да се съобразява със забраните и 

ограниченията в санитарно-охранителните зони, посочени в Наредба № 3 / 

16.10.2000 год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточници и 

съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на 

минерални води. 

 Изграждане при необходимост на съоръжения за физическа защита и 

предпазване от компрометиране на водовземните съоръжения (тръбни и 

шахтови кладенци), попадащи в прогнозираните РЗПРН; 

 Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от 

засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване; 

 Налагане на забрана върху ползването на водите за питейно-битови цели при 

констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение. 

 Осигуряване на допълнителна информация по отношение естествените извори и 

водовземните съоръжения от минерални води, попадащи в зоните на заливане при 

различните видове сценарии на наводнения в РЗПРН. 

11.2.3 Почви 

Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват. 

Въвеждането на мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН не е необходимо.  

11.2.4 Ландшафт 

Не е необходимо въвеждане на смекчаващи мерки по отношение на ландшафтите. 

Отрицателните въздействието върху ландшафтните компоненти ще бъдат незначителни 

и при спазване на необходимите законови изисквания, при строителството ще бъдат 

минимизирани.  

11.2.5 Биологично разнообразие 

Като обща мярка се счита за необходимо всички инвестиционни предложения или 

проекти по ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и 

оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони 

(по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след 

произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при 
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съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния 

акт.  

При изпълнение на мерки в обхвата на защитени територии следва да се съблюдават 

режимите на опазване в съответните защитени територии. 

При изпълнение на мерки от ПУРН, предвиждащи изграждане на нови 

хидротехнически съоръжения (диги, подпорни стени) в границите на защитени 

територии или в близост до тях да не се допуска промяна на хидрологичния режим, 

която би нарушила целите на опазване на защитените територии. 

Изпълнението на мерки за почистване на речните корита да се извършва след обстойно 

проучване и идентифициране на местата, за които е наложително да се приложат 

мерките. 

За смекчаване на въздействията от ПУРН следва да се вземат предвид и мерките, 

посочени в Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони, 

който е неразделна част от настоящия доклад. 

11.2.6 Културно-историческо наследство 

Не се предвиждат мерки. 

11.2.7 Материални активи 

Не са необходими допълнителни мерки по отношение на материалните активи. 

За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и 

предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в РЗПРН 

 При актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване на 

големи аварии (ДППГА) и ДБ - при необходимост да се изисква и становище от 

БДИБР.  

В Аварийните планове на ПСНРП и ПСВРП, които попадат в РЗПРН - да се взема 

предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с причина от 

възникване на голяма авария и при необходимост да се предвидят конкретни мерки за 

намаляване риска от наводнение и намаляване на евентуалните последици от 

наводненията върху околната среда, като в тези случаи да се изисква и становище от 

БДИБР. 

11.2.8 Отпадъци 

Не се предвиждат мерки. 

11.2.9 Население, човешко здраве 

При прилагането на ПУРН в Източнобеломорски район не се очакват негативни 

въздействия. Предвидените мерки в плана са с положително въздействие в дългосрочен 

аспект, дават възможност за превенция на негативните въздействия и запазване на 

здравето и живота на населението при евентуално възникване на наводнения.  

Не се налагат мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и степента на 

негативни въздействия, както и за компенсиране на неблагоприятните въздействия при 

прилагане на ПУРН в Източнобеломорски район за басейново управление, които да 

бъдат изпълнявани по време на прилагане на ПУРН. 

12 Алтернативни решения 

 Нулева алтернатива 
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Нулевата опция, която се дефинира като “съществуващо състояние”, представлява 

алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО и е разгледана в раздел 6 от 

настоящия документ (Евентуално развитие на аспектите на околната среда без 

прилагане на ПУРН). 

Освен нея спрямо ПУРН в Източнобеломорски РБУ се очертават следните 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 Арда – 8 РЗПРН с обща дължина 66 км 

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

 Басейн на река Марица – 18 РЗПРН с дължина 806 км 

 Алтернативи по отношение на управление на риска от наводнения  

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). 

13 Трудности 
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Основните трудности при изготвянето на настоящия доклад за ЕО са свързани с 

късното представяне на проектните предвиждания на ПУРН. 

14 Мерки за мониторинг и контрол 

Предлаганите мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и 

човешкото здраве при прилагането на ПУРН са както следва: 

1. На всеки две години Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" 

(БДИБР) - Пловдив да изготвя доклад по наблюдението и контрола при 

прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, намаляване 

или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 

последствия от осъществяването на ПУРН, който да представя в МОСВ не по-

късно от 1 юли на всяка трета година. 

2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при 

прилагането на ПУРН да се извършват въз основа на следните мерки и 

индикатори: 

Таблица 12. Индикатори за мониторинг на въздействията върху околната среда 

Мярка по наблюдение и контрол Индикатори Периодичност 

на отчитане 

Отговорен 

орган за 

изпълнението 

Поддържане на регистър на 

изпълнените мерки от Програмата от 

мерки на ПУРН (код, име, място на 

прилагане, вкл. име и код на ЗЗ, в 

случай, че мярката попада в ЗЗ) 

Брой изпълнени мерки 

 

Ежегодно БД ИБР 

Провеждане на мониторинг  

на качеството на водата от засегнати 

от наводнения водовземни 

съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване и санитарно-

охранителни зони 

Изследвани показатели по 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г 

за качеството на водата, 

предназначена за питейно- 

битови цели 

По време и 

след 

наводнения 

Собствениците  

на 

водовземните 

съоръжения 

МЗ / РЗИ 

Провеждане на мониторинг на 

биологични и физико-химични 

показатели за качество, определящи 

екологичното състояние на водите 

във водните тела, засегнати от 

дейности по изпълнение на мерки от 

ПУРН  

Биологични, 

хидроморфологични и 

физикохимични елементи за 

качество; Установени 

отрицателни въздействия 

върху околната среда и/или 

човешкото здраве в резултат 

на прилагане на мерки  от 

ПУРН  

Ежегодно БД ИБР, 

РИОСВ, 

ИАОС  

Документиране на събитията и 

щетите от наводненията 

Брой документирани 

наводнения с описание на: 

дата, място, мащаб и оценка 

на щетите 

Периодично, 

според 

възникването 

на наводнения 

Общини, 

застрахователи

, ГД ПБЗН, 

НИМХ,  

БД ИБР 

Обследване на техническото и 

експлоатационното състояние на 

язовирните стени и съоръженията 

към тях и участъците с намалена 

проводимост 

Брой обследвани язовирни 

стени и съоръженията към 

тях; 

Брой/км участъци с намалена 

проводимост 

Ежегодно Държавна 

агенция за 

метрологичен 

и технически 

надзор, 

областни 

управители, 

кметове, 

БДИБР 

Съгласувани от БДИБР  

инвестиционни предложения за 

защита от вредното въздействие на 

водите 

Брой становища за 

допустимост по чл. 155, ал. 1, 

т. 23 от Закона за водите 

Ежегодно БД ИБР 

Стартирали инвестиционни Брой издадени разрешителни; Ежегодно БД ИБР  
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Мярка по наблюдение и контрол Индикатори Периодичност 

на отчитане 

Отговорен 

орган за 

изпълнението 

предложения/ дейности от 

Програмата от мерки в ПУРН, в т.ч.: 

 издадени разрешителни за 

изграждане на нови, реконструкция 

или модернизация на съществуващи 

системи и съоръжения за регулиране 

на оттока и за защита от вредното 

въздействие на водите (в и извън 

защитени зони); 

 издадени разрешителни, свързани 

с осигуряване на проводимост на 

речните корита и дерета за 

преминаване на висока вълна; 

 предварителни уведомления за 

ползване на повърхностни води чрез 

поставяне на временни отбивни 

съоръжения, необходими за 

изграждането на строителен обект, 

във връзка със защита от вредното 

въздействие на водите (в границите 

на и извън защитени зони); 

предварителни уведомления за 

поддържане проводимостта на 

некоригирани речни легла извън 

границите на населените места с цел 

осигуряване на проводимост и когато 

не попадат в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 

5 от Закона за водите. 

Брой обработени 

уведомления; 

 

 

 

 

 

3. При констатирани нелагоприятни последствия върху околната среда да се 

предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване. 

 

15 Заключение 

След екологичния преглед на разработения ПУРН чрез анализ и оценка на 

потенциалните въздействия на неговите приоритети, цели и мерки, заключението на 

екипа от независими експерти е, че ПУРН в Източнобеломорски РБУ като цяло ще има 

положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при спазване на 

предложените смекчаващи мерки, както и на мерките за отразяване в окончателния 

вариант на ПУРН и мерките за изпълнение при неговото прилагане. 

След екологичния преглед на разработения ПУРН чрез анализ и оценка на 

потенциалните въздействия на неговите приоритети, цели и мерки, заключението на 

екипа от независими експерти е, че ПУРН в Източнобеломорски РБУ като цяло ще има 

положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при спазване на 

предложените смекчаващи мерки, както и на мерките за отразяване в окончателния 

вариант на ПУРН и мерките за изпълнение при неговото прилагане. 

От направеният анализ в Екологичната Оценка на ПУРН могат да бъдат направени 

следните изводи: 

 ПУРН е насочен към изпълнение на националните ангажименти, произтичащи 

от европейското законодателство и приоритетите и целите при управление на 

риска от наводнения в Източнобеломорски РБУВ са определени на база 

дефинираните на национално ниво приоритети и цели и най-вече по отношение 

на опазването на околната среда. 
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 ПУРН не влиза в противоречие, като способства и за постигане на цели по 

опазване на околната среда, включени в стратегически, планови и програмни 

документи на национално и европейско ниво. Целта на ПУРН, както и 

приоритетите и целите за управление на риска от наводнения са в съответствие и 

са свързани с целите на Стратегия „Европа 2020“, Стратегия на ЕС за 

биологичното разнообразие до 2020 г., както и с Национална програма за 

развитие: България 2020 г., Националната стратегия за регионално развитие, 

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 и Регионалните/ 

секторните стратегии и планове. 

 Съгласно изискванията на чл.146о от Закона за водите проектът на ПУРН е 

разработен съгласувано и в координация с проекта на ПУРБ и включва мерки, 

допринасящи едновременно, както за постигане на добро състояние на водите 

(цел на РДВ 2000/60/ЕС), така и за намаляване на риска от наводнения (цел на 

Директива 2007/60/ЕО). 

 ПУРН не води до създаване на екологични проблеми, а способства за 

ограничаване на отрицателното въздействие върху човешкото здраве, околната 

среда, културното наследство и стопанската дейност за определените райони със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за територията на 

Източнобеломорски район. 

От направения анализ на вероятните въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве на ниво цел на ПУРН и приоритети и цели за управление на риска от наводнения 

става ясно, че се очаква ПУРН да окаже предимно положително въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве.  

Основен елемент на ПУРН е програмата от мерки (ПоМ) за намаляване на риска от 

наводнения, в която са включени: 

 Мерки на ниво РЗПРН – това са мерки за: повишаване капацитета на БДИБР и 

подготовка на вторите ПУРН, за постигане на по-висока степен на защита на 

критичната инфраструктура, за повишаване защитата на околната среда, за 

подобряване на подготвеността и реакциите на населението и за подобряване на 

административния капацитет за УРН. 

 Мерки на ниво Източнобеломорски район за басейново управление на водите - 

Мерките на ниво Източнобеломорски район за басейново управление на водите 

включват подобряване на администрирането, включително нормативни 

ограничения и забрани, подобряване прогнозирането и информацията за 

наводненията, повишаване капацитета на БДИБР и подготовка на вторите ПУРН 

и системи за ранно предупреждение. 

От направения анализ в ЕО бе установено, че ПУРН за Източнобеломорски район се 

очаква да окаже предимно положително въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве. При реализирането на голяма част от мерките в ПоМ се очаква или директен 

принос към опазване на околната среда или нямат пряко въздействие върху околната 

среда като цяло, но имат общ положителен ефект, или подпомагат намаляване или 

избягване на отрицателните въздействия върху защитени зони и територии, както и за 

опазване на елементи на ландшафта. Малка част от мерките предвиждат реализацията 

на структурни/строителни решения или дейности с пряк ефект върху околната среда, 

като се очакват директни отрицателни въздействия при изпълнението (реализацията) 

им както върху въздуха, водите, почвите, ландшафта, така и то предимно върху 

водните и крайбрежните местообитания, и свързаните с тях видове риби, земноводни, 

влечуги, водни и водолюбиви птици и бозайници, като тези въздействия са с 

краткосрочна продължителност (само по време на строителството/ възстановяването/ 
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почистването). Като цяло степента на въздействие е незначителна и с ограничен 

локален характер в района на прилагането им. С цел предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 

осъществяването на ПУРН върху отделните компоненти на околната среда и най-вече 

на биоразнообразието, са включени съответни мерки в доклада за ЕО.  

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху съседните държави, особено като се 

има предвид, че обхватът на прогнозираните въздействия при реализирането на 

предвидените мерки, свързани със строителство, се очаква да бъде локален и в 

границите на определените РЗПРН. 

За установяване на непредвидени въздействия и измерване на въздействието върху 

околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН са предложени мерки по 

наблюдение и контрол. 

В заключение, екипът от независими експерти, разработил доклада за ЕО, препоръчва 

на министъра на околната среда и водите да съгласува разглеждания вариант на ПУРН, 

който при изпълнение на препоръчаните мерки в доклада за ЕО, няма да окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и ще 

създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, 

околната среда, културното наследство и стопанската дейност за определените райони 

със значителен потенциален риск от наводнения за територията на Източнобеломорски 

район. 

16 Приложения 

Неразделна част от настоящия доклад са следните приложения: 

 Приложение 1: Картен материал 

 Приложение 2: Табличен материал (Таблици с РЗПРН и съответните водни тела, 

разположени в тях, Екологичното състояние/потенциал на всяко водно в ИБР и 

Списък на потенциално опасните язовири). 

 Приложение 3: Използвана литература и източници на информация относно 

методите за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда 

 Приложение 4: Справка за проведените консултации, получените становища и 

начина на тяхното отразяване в Доклада за ЕО 

 Приложение 5: Списък с имената и подписите на ръководителя и експертите, 

изготвили EO 

 Приложение 6: Декларации по Член 16(1) от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми 

 

Като отделни документи, които представляват неразделна част от настоящия документ, 

са изготвени: 

 Нетехническо резюме 

 Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони съгласно 

изискванията на 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. 
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Картен материал 
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Таблица 2-1. Данни за определените РЗПРН в Източнобеломорски район - Приложение №1 към Заповед №РД-03-152/08.08.2013 г.  
 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

 1 BG3_APSFR_AR_01 р.Крумовица - Крумовград 8 Арда BG3AR200R009 Луличка Крумовград Кърджали висок  

       Звънарка     

       Вранско     

       Крумовград     

       Овчари     

       Едрино     

       

Полковник 

Желязово     

 2 BG3_APSFR_AR_02 р.Върбица - Бенковски 3 Арда BG3AR400R014 Бенковски Кирково Кърджали среден  

            

       Китна     

 3 BG3_APSFR_AR_03 р.Джебелска - Джебел 4 Арда BG3AR400R014 Телчарка Джебел Кърджали висок  

            

       Джебел     

       Чакалци     

 4 BG3_APSFR_AR_04 р.Неделинска - Неделино 4 Арда BG3AR400R016 Неделино Неделино Смолян среден  

 5 BG3_APSFR_AR_05 р.Върбица - Златоград 8 Арда BG3AR400R014 Златоград Златоград Смолян висок  

            

      BG3AR400R017      

      BG3AR400R018      

 6 BG3_APSFR_AR_06 р.Черна - Смолян 20 Арда BG3AR800R030 Смолян Смолян Смолян висок  

            

      BG3AR800R031      

      BG3AR800R033      

 7 BG3_APSFR_AR_07 р.Маданска 10 Арда BG3AR900R034 Шаренска Мадан Смолян висок  

            

       Мадан     

       Върба     

       Бориново     

       Тънкото     

       Мъглища     

       Митовска     

       Ловци     

 8 BG3_APSFR_AR_08 р.Арда - Рудозем 8 Арда BG3AR900R035 Войкова лъка Рудозем Смолян висок  
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

            

      BG3AR900R036 Рудозем     

 9 BG3_APSFR_TU_01 р.Тунджа - Елхово 6 Тунджа BG3TU135R005 Елхово Елхово Ямбол висок  

 10 BG3_APSFR_TU_02 р.Тунджа - Ямбол 68 Тунджа BG3TU570R021 Самуилово Сливен Сливен висок  

       Глуфишево     

       Крушаре     

       Камен     

       Ямбол Ямбол Ямбол   

       Желю войвода Тунджа    

       Хаджидимитрово     

       Завой     

       Веселиново     

       Кукорево     

       Ханово     

       Окоп     

       Тенево     

11 BG3_APSFR_TU_03 р.Мочурица 34 Тунджа BG3TU600R022 Ямбол Ямбол Ямбол висок 

      Зимница Стралджа   

      Чарда    

      Джинот    

      Воденичане    

      Палаузово    

      Маленово    

      Веселиново Тунджа   

      Могила    

      Зимница    

12 BG3_APSFR_TU_04 

р.Тунджа (Копринка-

Жребчево) 72 Тунджа BG3TU900R046 Енина Казанлък Стара Загора висок 

          

     BG3TU900R045 Мъглиж    

     BG3TU900R042 Мъглиж    

      Ръжена    

      Кънчево    

      Розово    

      Бузовград    
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

      Копринка    

      Казанлък    

      Овощник    

      Черганово    

      Нова махала Мъглиж   

      Ветрен    

      Елхово    

      Зимница    

      Дъбово    

      Шаново    

      Юлиево    

      Мъглиж    

      Тулово    

      Ръжена    

      Ягода    

      Елхово Николаево   

      Нова махала    

      Николаево    

      Ветрен Гурково   

      Николаево    

      Нова махала    

13 BG3_APSFR_TU_05 р.Тунджа-Калофер 27 Тунджа BG3TU900R060 Калофер Карлово Пловдив висок 

     BG3TU900R059     

     BG3TU900R055 Виден Павел баня Стара Загора  

      Павел баня    

      Габарево    

      Осетеново    

      Александрово    

14 BG3_APSFR_MA_01 р.Марица - граница 121 Марица BG3MA100R002 Капитан Андреево Свиленград Хасково висок 

     BG3MA100R004 Генералово    

     BG3MA100R003 Чернодъб    

     BG3MA100R005 Свиленград    

     BG3MA100R001 Момково    

      Доситеево Харманли   

      Рогозиново    
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

      Харманли    

      Българин    

      Шишманово    

      Преславец    

      Симеоновград Симеоновград   

      Свирково    

      Георги Добрево Любимец   

      Любимец    

     BG3MA100R007 Бисер Харманли   

      Надежден    

      Лешниково    

      Иваново    

      Смирненци    

      Болярски извор    

      Славяново    

15 BG3_APSFR_MA_02 р.Харманлийска река 74 Марица BG3MA100R011 Харманли Харманли Хасково висок 

      Остър камък    

      Поляново    

      Брягово    

      Брягово Хасково   

      Любеново    

      Стойково    

      Динево    

      Родопи    

      Подкрепа    

      Стамболийски    

      Хасково    

      Въгларово    

      Узунджово Димитровград   

16 BG3_APSFR_MA_03 р.Сазлийка 75 Марица BG3MA200R014 Симеоновград Симеоновград Хасково висок 

      Троян    

      Навъсен    

      Калугерово    

      Пясъчево    

      Обручище    
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

     BG3MA200R016 Калугерово    

      Пясъчево    

      Мусачево    

     BG3MA200R017 Обручище    

     BG3MA200R014 Гълъбово Гълъбово Стара Загора  

      Пясъчево    

      Обручище    

     BG3MA200R016 Мусачево    

      Пясъчево    

     BG3MA200R017 Гълъбово    

      Обручище    

      Медникарово    

      Искрица    

      Мъдрец    

     BG3MA200R018 Мъдрец    

      Искрица    

     BG3MA200R028 Любеново    

     BG3MA200R028 Любеново Раднево   

      Бели бряг    

      Българене    

      Рисиманово    

      Знаменосец    

      Раднево    

     BG3MA200R030 Знаменосец    

      Раднево    

     BG3MA200R029 Раднево    

17 BG3_APSFR_MA_04 р.Марица - Димитровград 59 Марица BG3MA350R039 Симеоновград Симеоновград Хасково висок 

      Константиново    

      Константиново Димитровград   

      Райново    

      Нова надежда    

      Черногорово    

      Брод    

      Димитровград    

      Радиево    



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 591 
 

 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

      Крум    

      Великан    

      Ябълково    

      Зетьово    

      Сталево    

      Скобелево    

      Караджалово    

      Златна ливада    

      Нова надежда Хасково   

      Крушево Първомай Пловдив  

      Добри дол    

      Караджалово    

      Зетьово    

      Първомай    

18 BG3_APSFR_MA_05 р.Марица - Пловдив 114 Марица BG3MA300R062 Партизанин Чирпан Стара Загора висок 

          

     BG3MA300R062 Градина Братя Даскалови   

      Плодовитово    

      Черна гора    

      Горно Белево    

      Партизанин    

     BG3MA300R062 Крушево Първомай Пловдив  

      Градина    

     BG3MA350R039 Първомай    

      Крушево    

      Градина    

      Виница    

      Милево    

      Мирово    

      Виница Садово   

      Милево    

      Мирово    

      Поповица    

      Белозем    

      Чалъкови    
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

      Селци    

      Чешнегирово    

      Маноле    

      Рогош    

      Ягодово    

     BG3MA400R076 Рогош    

     BG3MA350R039 Рогош Марица   

     BG3MA400R076 Рогош    

      Маноле    

      Трилистник    

      Скутаре    

     BG3MA500R117 Пловдив    

      Калековец    

     BG3MA500R103 Ягодово Родопи   

      Катуница    

      Асеновград    

      Крумово    

     BG3MA500R117 Пловдив    

      Костиево    

      Оризари    

     BG3MA500R126 Пловдив Пловдив   

     BG3MA500R117 Пловдив    

      Ягодово    

      Рогош    

19 BG3_APSFR_MA_06 р.Мечка 20 Марица BG3MA300R056 Първомай Първомай Пловдив висок 

          

      Бяла река    

      Поройна    

     BG3MA300R057 Поройна    

      Дълбок извор    

20 BG3_APSFR_MA_07 р.Марица - Пазарджик 105 Марица BG3MA700R143 Стамболийски Стамболийски Пловдив висок 

          

      Говедаре    

     BG3MA700R143 Цалапица Родопи Пазарджик  

      Говедаре Пазарджик   
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

      Триводици    

      Огняново    

      Хаджиево    

      Мирянци    

      Синитово    

      Пазарджик    

      Мокрище    

      Ивайло    

      Сарая    

     BG3MA800R158 Сарая    

      Гелеменово    

      Априлци    

     BG3MA790R157 Пазарджик    

      Мокрище    

      Звъничево    

      Величково    

     BG3MA790R157 Ковачево Септември   

      Бошуля    

      Злокучене    

      Карабунар    

      Виноградец    

      Септември    

      Ветрен    

      Ветрен Белово   

      Мененкьово    

      Белово    

     BG3MA900R200 Белово    

     BG3MA900R201 Белово    

      Момина клисура    

      Габровица    

      Костенец    

      Сестримо    

      Долна Василица Костенец   

21 BG3_APSFR_MA_08 р.Стряма 13 Марица BG3MA400R076 Ръжево Конаре Калояново Пловдив висок 
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

     BG3MA400R077 Ръжево Конаре    

      Дълго поле    

      Калояново    

     BG3MA400R083 Ръжево    

      Ръжево Конаре    

      Черноземен    

22 BG3_APSFR_MA_09 р.Чепеларска - Чепеларе 7 Марица BG3MA500R115 гр. Чепеларе Чепеларе Смолян среден 

          

     BG3MA500R116     

23 BG3_APSFR_MA_10 р.Потока - Съединение 22 Марица BG3MA500R128 Костиево Родопи Пловдив висок 

     BG3MA500R128 Костиево Марица   

      Радиново    

      Войсил    

      Цалапица Съединение   

      Войсил    

      Съединение    

     BG3MA500R129 Съединение    

24 BG3_APSFR_MA_11 р.Въча - Кричим 7 Марица BG3MA600R131 Кричим Кричим Пловдив среден 

     BG3MA600R130 Кричим Перущица   

      Перущица    

      Куртово Конаре    

25 BG3_APSFR_MA_12 р.Девинска - Девин 4 Марица BG3MA600R136 гр. Девин Девин Смолян среден 

26 BG3_APSFR_MA_13 р.Стара река - Пещера 30 Марица BG3MA700R144 Стамболийски Стамболийски Пловдив висок 

      Ново село    

      Куртово Конаре    

      Говедаре    

      Триводици    

      Кричим Кричим   

      Козарско Брацигово Пазарджик  

      Исперихово    

      Бяга    

      Пещера    

      Кричим    

      Пещера Пещера   

     BG3MA700R146 Пещера    
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

27 BG3_APSFR_MA_14 р.Стара река - Батак 5 Марица BG3MA700R148 Батак Батак Пазарджик висок 

28 BG3_APSFR_MA_15 р.Тополница - устие 29 Марица BG3MA800R158 Мокрище Пазарджик Пазарджик висок 

      Пазарджик    

      Драгор    

      Юнаците    

     BG3MA800R159 Юнаците    

      Величково    

      Памидово    

      Динката    

      Динката Лесичово   

      Памидово    

      Калугерово    

      Лесичово    

29 BG3_APSFR_MA_16 р.Тополница - горно течение 81 Марица BG3MA800R175 Пирдоп Пирдоп София висок 

          

      Душанци    

          

     BG3MA800R164 Пирдоп    

          

     BG3MA800R172 Пирдоп    

     BG3MA800R164 Чавдар Златица   

      Карлиево    

      Пирдоп    

      Златица    

     BG3MA800R173 Златица    

     BG3MA800R164 Чавдар Челопеч   

      Челопеч    

     BG3MA800R169 Челопеч    

     BG3MA800R164 Петрич Чавдар   

      Чавдар    

     BG3MA800R164 Поибрене Мирово   

          

      Петрич    

     BG3MA800R164 Поибрене Панагюрище Пазарджик  

30 BG3_APSFR_MA_17 р.Чепинска - Велинград 20 Марица BG3MA900R186 Драгиново Велинград Пазарджик висок 
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 № по Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина, Поречие Водно тяло Населено място Община Област Степен  

 ред   км      на риск  

          

     BG3MA900R187     

     BG3MA900R196 Велинград    

     BG3MA900R197     

     BG3MA900R186     

     BG3MA900R187     

31 BG3_APSFR_MA_18 р.Мътивир - Ихтиман 19 Марица BG3MA800R162 Бузаковци Ихтиман София висок 

      Веринско    

      Живково    

      Ихтиман    

      Стамболово    

      Мирово    
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Таблица 2-2. Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на територията на ИБР за 2014 година 

 
№ Речен 

басейн 

Код на водно 

тяло 

Име на водно тяло Типология Категория СМ/ 

ИВТ  

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели  

Екологично 

състояние/ 

потенциал  

Изместващи показатели 2014 

1 Марица BG3MA100L012 Язовир Тракиец L15 река СМВТ добро умерено умерено Робщ 

2 Марица BG3MA100R001 
Река Марица,от р.Сазлийка до 

граница 
R12 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, Фитобентос, 

Макрофити, NO2, Робщ, PO4 

3 Марица BG3MA100R002 Река Каламица R14 река СМВТ     неизвестно   

4 Марица BG3MA100R003 Река Ченгене дере R14 река       неизвестно   

5 Марица BG3MA100R004 Река Левченска R14 река   добро   добро   

6 Марица BG3MA100R005 Река Голямата (Пъстрогорска) R14 река   умерено   умерено  Макрозообентос 

7 Марица BG3MA100R006 
Лозенска река, десен приток на 

река Марица 
R14 река   добро   добро   

8 Марица BG3MA100R007 Река Бисерска и притоци до устие  R14 река   добро   добро   

9 Марица BG3MA100R209 Река Азмака, приток на р.Бисерска R13 река   умерено умерено умерено 
 Макрозообентос, NO3, NO2, Nобщ, 

Робщ, PO4 

10 Марица BG3MA100R010 Река Бакър дере (Йерусалимовска) R14 река   умерено   умерено  Макрозообентос 

11 Марица BG3MA100R233 
Река Харманлийска до вливане на 

р.Хасковска 
R5 река   умерено умерено умерено  Макрозообентос, NO2, Pобщ, Mn 

12 Марица BG3MA100R234 
Река Харманлийска от вливане на р. 
Хасковска и р. Хасковска до устие 

R5 река   лошо умерено лошо 
 Макрозообентос, Макрофити, БПК, NH4, 
NO3, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ 

13 Марица BG3MA100R013 
Горно течение на Харманлийска 

река до язовир Тракиец 
R3 река   умерено   умерено  Макрозообентос 

14 Марица BG3MA200L015 Язовир Троян L17 река СМВТ     неизвестно   

15 Марица BG3MA200L019 Язовир Розов кладенец L15 езеро ИВТ      неизвестно   

16 Марица BG3MA200L021 Язовир Пъстрен L17 река ИВТ      неизвестно   

17 Марица BG3MA200L210 Язовир Овчарица L15 река СМВТ     неизвестно   

18 Марица BG3MA200L031 Язовир Раднево L17 река СМВТ     неизвестно   

19 Марица BG3MA200L032 Язовир Даскал Атанасово L17 река СМВТ     неизвестно   

20 Марица BG3MA200R014 
Река Сазлийка от река Овчарица до 

устие 
R13 река СМВТ умерено умерено умерено 

Макрозообентос, Фитобентос, 
електропроводимост, БПК, NН4, NO3, 

NO2, PO4, Nобщ 

21 Марица BG3MA200R016 Река Мусачка R13 река   умерено   умерено Макрозообентос 

22 Марица BG3MA200R017 
Река Соколица средно течение до 
язовир Розов кладенец 

R13 река   лошо умерено лошо 
Макрозообентос, Eлектропроводимост, 
Mn 

23 Марица BG3MA200R018 Река Соколица горно течение R13 река   умерено   умерено Макрозообентос, Фитобентос 

24 Марица BG3MA200R020 Река Мустанова и р. Еледжик R13 река       неизвестно   

25 Марица BG3MA200R022 
Река Овчарица от язовир Овчарица 

до вливането й в река Сазлийка 
R13 река СМВТ умерено умерено умерено 

Макрозообентос, Електропроводимост, 

БПК, NO2 

26 Марица BG3MA200R024 
Река Акбунар до вливане в 

яз.Овчарица 
R13 река СМВТ умерено   умерено Макрозообентос  

27 Марица BG3MA200R026 
Река Овчарица до вливане в яз. 
Овчарица 

R13 река   умерено   умерено Макрозообентос  

28 Марица BG3MA200R027 

Горно течение на притоци на река 

Овчарица - р.Скалишка до 

яз.Овчарица 

R13 река   умерено   умерено Макрозообентос  

29 Марица BG3MA200R028 Река Сазлийка и притоци от R13 река СМВТ лошо умерено лошо Макрозообентос, БПК, NН4, NO2, Nобщ, 
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№ Речен 

басейн 

Код на водно 

тяло 

Име на водно тяло Типология Категория СМ/ 

ИВТ  

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели  

Екологично 

състояние/ 

потенциал  

Изместващи показатели 2014 

р.Блатница до р.Овчарица РО4, Pобщ 

30 Марица BG3MA200R029 
Река Блатница и притоци до 

вливането в река Сазлийка 
R13 река СМВТ умерено умерено умерено 

Макрозообентос, електропроводимост, 

БПК, NH4, NO2, NO3, Nобщ, PO4 

31 Марица BG3MA200R030 
Река Сазлийка от р.Азмака до 

р.Блатница и р. Азмака 
R13 река СМВТ лошо умерено лошо 

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

32 Марица BG3MA200R033 Река Кумруджа до яз. Раднево R13 река   лошо умерено лошо Макрозообентос, БПК, NН4, NO2, Nобщ  

33 Марица BG3MA200R034 Река Кумруджа- планинска част R3 река   умерено   умерено Макрозообентос  

34 Марица BG3MA200R035 
Река Бедечка от гр. Стара Загора до 
устие 

R5 река СМВТ много лошо умерено много лошо 
O2,БПК, NH4, NO3, NO2, Nобщ, 
PO4,Pобщ 

35 Марица BG3MA200R036 
Река Бедечка от извори до гр.Стара 

Загора 
R3 река   добро   добро   

36 Марица BG3MA200R037 
Река Сазлийка от с. Ракитница до 

река Азмака 
R5 река СМВТ умерено   умерено Макрозообентос 

37 Марица BG3MA200R038 
Горно течение на Сазлийка до с. 

Ракитница 
R5 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, Фитобентос, 

Макрофити, БПК, Nобщ, PO4 

38 Марица BG3MA300L041 Язовир Бяло поле L17 река СМВТ     неизвестно   

39 Марица BG3MA300L045 Язовир Гарваново L15 езеро СМВТ лошо умерено лошо Хлорофил А, Робщ 

40 Марица BG3MA300L049 Язовир Езерово L17 река СМВТ много лошо умерено много лошо Хлорофил А, Робщ 

41 Марица BG3MA300L051 Язовир Брягово L17 река СМВТ много лошо умерено много лошо Хлорофил А, Робщ 

42 Марица BG3MA300L054 Язовир Чирпан L17 река СМВТ много лошо умерено много лошо 
Хлорофил А, Електропроводимост, 
БПК,NH4, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ 

43 Марица BG3MA300L058 Язовир Леново L17 река СМВТ     неизвестно   

44 Марица BG3MA300L061 Язовир Мечка L17 река СМВТ     неизвестно   

45 Марица BG3MA300L065 Язовир Тюркмен (Дългъна) L17 река СМВТ лошо умерено лошо Хлорофил А, Робщ 

46 Марица BG3MA300L068 Язовир Генерал Николаево L17 езеро ИВТ      неизвестно   

47 Марица BG3MA300L073 Язовир 40-те извора L17 езеро СМВТ умерено добро умерено Хлорофил А, Прозрачност  

48 Марица BG3MA300L074 Язовир Сушица L17 река СМВТ     неизвестно   

49 Марица BG3MA300R040 
Арпа дере (Златополска река) от 

язовир Бяло поле до устие 
R13 река       неизвестно   

50 Марица BG3MA300R042 Река Мартинка R13 река   умерено   умерено Макрозообентос 

51 Марица BG3MA300R043 Река Меричлерска R13 река   много лошо умерено много лошо 
Макрозообентос,eлектропроводимост, 
БПК, NH4, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ 

52 Марица BG3MA300R231 
Река Банска до вливане на Терез 

дере с.Клокотница 
R5 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, БПК, NO2, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

53 Марица BG3MA300R232 
Река Банска от вливане на Терез 
дере до устие и Горскоизворска 

река 

R5 река   лошо умерено лошо 
Макрозообентос, БПК, NO3, NO2, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

54 Марица BG3MA300R046 Река Банска горно течение R3 река       неизвестно   

55 Марица BG3MA300R047 Старата река R13 река   лошо умерено лошо Макрозообентос, БПК, Nобщ 

56 Марица BG3MA300R048 
Река Каялийка от яз. Езерово до 

вливането в река Марица 
R5 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, NO3, NO2, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

57 Марица BG3MA300R050 
Река Каялийка средно течение от 
язовир Брягово до язовир Езерово 

R5 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, БПК, NO3, NН4, Nобщ, 
PO4, Pобщ 

58 Марица BG3MA300R052 
Река Каялийка горно течение до 

язовир Брягово 
R5 река   добро   добро   

59 Марица BG3MA300R053 Река Tекирска от яз.Чирпан 1 до R13 река   умерено умерено умерено Макрозообентос,eлектропроводимост, 
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устие БПК, NН4, NO3, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ 

60 Марица BG3MA300R055 Река Текирска до язовир Чирпан 1 R13 река       неизвестно   

61 Марица BG3MA300R056 Река Мечка долно течение и приток R5 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, NO3, NO2, Nобщ, PO4, 
Pобщ 

62 Марица BG3MA300R057 
Река Чинардере от язовир Леново 

до вливане в р.Мечка 
R5 река   лошо умерено лошо 

Макрозообентос, NН4, NO3, NO2, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

63 Марица BG3MA300R059 Река Чинардере от извори до ПБВ R3 река   добро   добро А2 

64 Марица BG3MA300R060 
Река Мечка горно течение до 
вливане на Чинар дере 

R5 река   добро   добро   

65 Марица BG3MA300R062 
Река Омуровска средно и долно 

течение 
R13 река   умерено   умерено Макрозообентос 

66 Марица BG3MA300R063 

Река Омуровска горно течение, 

Новоселска река, Кашладере и 

Съединение 

R5 река   умерено   умерено Макрозообентос 

67 Марица BG3MA300R064 Река Керска за ПБВ на с. Чехларе R5 река       неизвестно   

68 Марица BG3MA300R066 Река Сребра долно течение R13 река СМВТ лошо умерено лошо 
Макрозообентос, NO2, Nобщ, Pобщ, Fe, 

Mn 

69 Марица BG3MA300R067 
Река Сребра горно течение и 

приток 
R13 река   добро   добро   

70 Марица BG3MA300R069 
Река Рахманлийска и десен приток 

Карадере 
R5 река СМВТ умерено   умерено Макрозообентос 

71 Марица BG3MA300R070 Река Бабешка за ПБВ на с. Бабек R5 река     добро добро А2 

72 Марица BG3MA300R071 Река Радина за ПБВ на с. Розовец R5 река     добро добро А2  

73 Марица BG3MA300R072 Река Черкезица R5 река СМВТ умерено умерено умерено 
Макрозообентос, NO2, Pобщ, Nобщ, Fe, 

Mn 

74 Марица BG3MA300R075 ГОК Азмака и ГОК Карадере R13 река ИВТ      неизвестно   

75 Марица BG3MA350R211 
Река Марица от р.Чепеларска до 

р.Омуровска 
R12 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, NH4, PO4 

76 Марица BG3MA350R212 

Река Марица от вливане на 

р.Омуровска до вливане на 

р.Сазлийка 

R12 река   умерено умерено умерено  Макрозообентос, PO4 

77 Марица BG3MA400L215 Язовир Царимир L17 река ИВТ  много лошо умерено много лошо Хлорофил А, Робщ 

78 Марица BG3MA400L081 Язовир Ново Железаре L17 езеро ИВТ  много лошо умерено много лошо Хлорофил А, Робщ 

79 Марица BG3MA400L084 Язовир Чернозем L17 езеро ИВТ      неизвестно   

80 Марица BG3MA400L086 Язовир Синята река L17 река СМВТ много лошо умерено много лошо 
pH, Хлорофил А, Прозрачност, БПК, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

81 Марица BG3MA400L213 Язовир Домлян L13 река СМВТ     неизвестно   

82 Марица BG3MA400L092 Язовир Свежен L13 река СМВТ     неизвестно   

83 Марица BG3MA400R076 
Река Стряма от вливане на р.Пикла 

до устие 
R13 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, NH4, PO4, Fe 

84 Марица BG3MA400R077 
Река Пикла от с.Житница до 
вливането й в река Стряма 

R13 река   лошо умерено лошо Макрозообентос, Nобщ, Робщ, Fe 

85 Марица BG3MA400R080 
Горно течение на река Пикла от 

извори до с.Житница 
R13 река   добро умерено умерено NН4, NO3, Nобщ, PO4, Pобщ 

86 Марица BG3MA400R214 
Pека Стряма от Розино до вливане 
на р.Пикла и притоци 

R5 река   добро умерено умерено Nобщ, PO4 
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87 Марица BG3MA400R085 
Река Каварджиклийка от язовир 

Синята река до устие 
R5 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, Nобщ, PO4, Pобщ 

88 Марица BG3MA400R087 
Река Каварджиклийка горно 
течение до яз. Синята река 

R5 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, NН4, NO3, NO2, Nобщ, 
PO4, Pобщ 

89 Марица BG3MA400R089 
Река Мраченишка до язовир 

Домлян 
R3 река   добро   добро   

90 Марица BG3MA400R090 
Река Свеженска от яз.Свежен до 
язовир Домлян 

R3 река   отлично   отлично   

91 Марица BG3MA400R091 Река Лясково дере R3 река       неизвестно   

92 Марица BG3MA400R093 
Река Бяла река от извори до мост на 
пътя гр.Карлово-гр.Калофер 

R3 река   добро   добро   

93 Марица BG3MA400R094 
Pека Санър дере за ПБВ на с. Васил 

Левски 
R3 река     добро добро А2 

94 Марица BG3MA400R095 
Карловска река от град Карлово до 
устие 

R5 река   лошо умерено лошо 
Макрозообентос, БПК, NH4, Nобщ, PO4, 
Pобщ 

95 Марица BG3MA400R096 
Река Голяма Никуличница ПБВ кв. 

Сушица гр. Карлово 
R3 река     добро добро А2 

96 Марица BG3MA400R097 Карловска река до гр. Карлово R3 река     добро добро А2 

97 Марица BG3MA400R098 Река Сопотска (Леевица) R3 река       неизвестно   

98 Марица BG3MA400R099 
Река Безименна - ляв приток на 

Стряма след Кърнарска река 
R3 река       неизвестно   

99 Марица BG3MA400R100 Коджа дере R3 река   отлично   отлично   

100 Марица BG3MA400R101 Дамлъ дере ПБВ R3 река   отлично   отлично   

101 Марица BG3MA400R102 Pека Стряма от извори до Розино R3 река   отлично добро добро   

102 Марица BG3MA500L119 Язовир Пясъчник L15 река СМВТ лошо умерено лошо 
 Хлорофил А, прозрачност, NH4, Pобщ, 

Mn  

103 Марица BG3MA500L125 Язовир Кавака L17 река ИВТ      неизвестно   

104 Марица BG3MA500R103 
Река Чепеларска от гр.Асеновград 
до устие и Крумовски колектор 

R5 река СМВТ лошо умерено лошо Макрозообентос, NH4, NO2, PO4 

105 Марица BG3MA500R104 
Река Чепеларска от река Юговска 

до гр.Асеновград и р.Луковица 
R3 река   добро умерено умерено PO4, Pобщ 

106 Марица BG3MA500R105 
Река Юговска от река Белишка до 
устие, хвостохранилище на 

Горубсо-Лъки 

R3 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, Zn, Cu 

107 Марица BG3MA500R106 Река Сушица R3 река   отлично   отлично   

108 Марица BG3MA500R107 Река Белишка R3 река   отлично   отлично   

109 Марица BG3MA500R108 
Река Манастирска и река 

Джурковска до Белишка 
R3 река   добро   добро   

110 Марица BG3MA500R109 
Река Крушовска за доп. ПБВ на гр. 

Лъки 
R3 река     добро добро А1  

111 Марица BG3MA500R216 

Река Чепеларска от р.Забърдовска 

до вливане на р.Юговска и 

р.Орешица  

R3 река   добро добро добро   

112 Марица BG3MA500R112 Река Леденица ПБВ с. Косово R3 река     добро добро А1  

113 Марица BG3MA500R114 Река Чукуркьойска и Забърдовска R3 река   добро   добро   

114 Марица BG3MA500R115 Река Чепеларска от град Чепеларе R3 река   лошо умерено лошо Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, 
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до вливане на река Забърдовска Nобщ, PO4, Pобщ 

115 Марица BG3MA500R116 

Река Чепеларска от извори до град 

Чепеларе заедно с ляв приток 
Ситковска 

R3 река   отлично   отлично   

116 Марица BG3MA500R217 

Река Марица от рВъча до 

р.Чепеларска,ГК-2, 4,5 и 6 и 
Марковки колектор 

R12 река   умерено добро умерено 
Макрозообентос,Фитобентос, 

Макрофити, NO3, Nобщ, PO4, Pобщ  

117 Марица BG3MA500R118 
Река Пясъчник от яз. Пясъчник до 

устие и ГОК-3, Строево, Труд 
R13 река СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, NH4, PO4 

118 Марица BG3MA500R120 
Река Калаващица от извори до 
язовир Пясъчник 

R5 река   добро   добро   

119 Марица BG3MA500R121 
Река Геренска от Кръстевич до 

язовир Пясъчник 
R5 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, NH4, NO3, NO2, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

120 Марица BG3MA500R122 
Река Геренска от извори до с. 
Кръстевич (р. Вълковишки дол 

ПБВ) 

R5 река     добро добро А2 

121 Марица BG3MA500R123 
Река Пясъчник от извори до язовир 
Пясъчник 

R5 река СМВТ добро   добро   

122 Марица BG3MA500R124 Река Раковица за ПБВ R5 река     добро добро А2 

123 Марица BG3MA500R126 
Река Първенецка от вливане на река 

Пепелаша до устие 
R5 река СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, Nобщ 

124 Марица BG3MA500R127 
Река Тъмръшка до село Храбрино и 
притоци- р. Дормушевска и 

Пепелаша 

R3 река   отлично добро добро А2 

125 Марица BG3MA500R128 
Река Потока от град Съединение до 
устие 

R13 река СМВТ умерено умерено умерено 
Макрозообентос, БПК, NH4, Nобщ, PO4, 
Pобщ  

126 Марица BG3MA500R129 
Река Потока от извори до гр. 

Съединение 
R13 река   добро   добро   

127 Марица BG3MA600L132 Язовир Кричим L13 река СМВТ     неизвестно   

128 Марица BG3MA600L133 Язовир Въча L13 река СМВТ добро умерено умерено NH4 

129 Марица BG3MA600R218 
Река Девинска от яз. Голям Беглик 

до яз.Тошков чарк и р. Топлика 
R3 река     добро добро   

130 Марица BG3MA600L138 Язовир Голям Беглик L3 река СМВТ добро добро добро   

131 Марица BG3MA600R130 
Река Въча от гр.Кричим до устие и 
притоци 

R5 река   добро добро добро   

132 Марица BG3MA600R131 
Река Въча от язовир Кричим до 

гр.Кричим 
R3 река   добро   добро   

133 Марица BG3MA600L134 Язовир Цанков камък L13 река СМВТ     неизвестно   

134 Марица BG3MA600R135 Pека Лесковска R3 река   добро умерено умерено NО3, Nобщ, PO4, Pобщ  

135 Марица BG3MA600R136 

Река Девинска от язовир Тошков 

чарк до устие и притоци: ляв- 

Бабинска 

R3 река   добро   добро   

136 Марица BG3MA600R219 
Река Девинска от извори до яз. 

Голям Беглик 
R3 река   добро   добро   

137 Марица BG3MA600R141 
Река Широколъшка с всички нейни 

притоци 
R3 река   отлично добро добро А2 
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138 Марица BG3MA600R142 
Река Въча и притоци от извори до 

вл. на Широколъшка 
R3 река   добро добро добро А2 

139 Марица BG3MA700R143 
Река Марица от р.Тополница до 
вливане на р.Въча и ГОК-9 и ГОК 

II 

R12 река СМВТ умерено умерено умерено 
Макрозообентос, Фитобентос, 

Макрофити, БПК, NH4, Cu 

140 Марица BG3MA700R144 Стара река от град Пещера до устие R5 река СМВТ лошо умерено лошо 
Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, Pобщ 

141 Марица BG3MA700R145 Равногорска река R3 река   добро   добро   

142 Марица BG3MA700R146 
Стара река от река Дериндере до 

град Пещера 
R3 река   добро   добро   

143 Марица BG3MA700R147 Река Новомахаленска R3 река   добро   добро  А2 

144 Марица BG3MA700R148 
Стара река от извори до река 

Дериндере -ПБВ 
R3 река   добро   добро   

145 Марица BG3MA700R149 
Река Луда Яна от вливане на 
Стрелчанска Луда Яна до устие 

R5 река СМВТ лошо умерено лошо 
Макрозообентос, NО3, Nобщ, PO4,Pобщ, 
Mn, Cu, Fe 

146 Марица BG3MA700R220 

Панагюрска Луда Яна от 

Панагюрище до вливане на 

Стрелчанска Луда Яна 

R5 река   лошо умерено лошо 
Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, Pобщ, Mn, Cu, Fe 

147 Марица BG3MA700R151 Река Панова- с. Оборище, ПБВ R5 река     добро добро А2 

148 Марица BG3MA700R153 
Река Стрелчанска Луда Яна от 

извори до град Стрелча 
R3 река   отлично   отлично   

149 Марица BG3MA700R154 
Река Панагюрска Луда Яна от 
извори до град Панагюрище 

R3 река   умерено умерено умерено Фитобентос, РО4, Робщ 

150 Марица BG3MA700R155 Река Безименна местност Мулей R3 река     добро добро  А2 

151 Марица BG3MA700R156 
Река Селска и притоци и ГОК 

Чакъша 
R5 река СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК, Pобщ 

152 Марица BG3MA790R157 
Река Марица от гр.Белово до 
р.Тополница и ГОК 13 - К1(ГК1) 

R5 река СМВТ умерено добро умерено Макрозообентос 

153 Марица BG3MA800L160 Язовир Тополница L13 река СМВТ добро умерено умерено  Cu, Аs 

154 Марица BG3MA800L163 Язовир Бакър дере L13 езеро СМВТ   умерено умерено Nобщ, PO4, Робщ  

155 Марица BG3MA800L180 Язовир Душанци L13 река СМВТ добро умерено умерено рН, О2, БПК, NО3, РО4, Nобщ, Робщ  

156 Марица BG3MA800R224 Река Елшишка R5 река   много лошо умерено много лошо 

Макрозообентос, рН, 
електропроводимост, БПК, NН4, NО3, 

РО4, Nобщ, Робщ, Mn, Cu, Fe 

157 Марица BG3MA800R225 
Река Тополница от яз. Тополница 
до устие 

R5 река СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, Макрофити, Mn, Cu 

158 Марица BG3MA800R161 Река Шиндар-ПБВ R5 река     добро добро  А2 

159 Марица BG3MA800R162 Река Мътивир и притоци R5 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, O2, БПК, NH4, NO2, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

160 Марица BG3MA800R227 Река Воздол R5 река   лошо умерено лошо Макрозообентос, NO2, Mn, Cu 

161 Марица BG3MA800R226 
Река Пирдопска и р.Златишка- 

долно течение 
R5 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, БПК, NH4, NO2, Nобщ, 

PO4, Pобщ, Mn, Аs 

162 Марица BG3MA800R223 
Река Тополница и притоци от 
хвостохранилище Медет до 

яз.Тополница  

R5 река   много лошо умерено много лошо Макрозообентос, Mn, Cu 

163 Марица BG3MA800R165 Река Каменишка R5 река   добро   добро   



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 603 
 

№ Речен 

басейн 

Код на водно 

тяло 

Име на водно тяло Типология Категория СМ/ 

ИВТ  

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели  

Екологично 

състояние/ 

потенциал  

Изместващи показатели 2014 

164 Марица BG3MA800R166 
Река Смолска и р. Буновчица от 

вливането на р. Мирковска до устие 
R5 река   добро   добро   

165 Марица BG3MA800R167 
Река Буновщица и р.Мирковска 
след с.Мирково до вливането на 

двете реки 

R3 река   добро   добро   

166 Марица BG3MA800R168 
Река Мирковска до село Мирково 
ПБВ 

R3 река     добро добро  А2 

167 Марица BG3MA800R169 Река Воздол с. Челопеч ПБВ R3 река     добро добро А2 

168 Марица BG3MA800R170 Река Кьой дере над с. Чавдар ПБВ R3 река     добро добро  А2 

169 Марица BG3MA800R171 Река Бревинска с. Челопеч ПБВ R3 река     добро добро  А2 

170 Марица BG3MA800R172 
Река Пирдопска от извори до гр. 

Пирдоп 
R3 река   добро   добро   

171 Марица BG3MA800R173 
Река Златишка от извори до гр. 

Златица (Кору дере - ПБВ ) 
R3 река     добро добро  А2 

172 Марица BG3MA800R174 Река Медетска R3 река   много лошо умерено много лошо 
Макрозообентос, pH, 
Електропроводимост, SO4, Fe, Mn, Cu 

173 Марица BG3MA800R175 
Река Тополница от язовир Душанци 

до хвостохранилище Медет 
R3 река   умерено   умерено Макрозообентос, Фитобентос 

174 Марица BG3MA800R221 
Река Тополница от извори до гр. 
Копривщица- ПБВ 

R3 река     добро добро  А2 

175 Марица BG3MA800R177 Река Еленска ПБВ R3 река     добро добро  А2 

176 Марица BG3MA800R178 
Река Дълбоки дол, р.Гушава и 

р.Конски дол -ПБВ 
R3 река     добро добро  А2 

177 Марица BG3MA800R179 Река Куфарите R3 река     добро добро  А2 

178 Марица BG3MA800R222 
Река Тополница от гр.Копривщица 

до язовир Душанци 
R3 река   добро умерено умерено БПК, NH4, Nобщ, PO4, Pобщ 

179 Марица BG3MA800R182 Река Въртопа-ПБВ R3 река     добро добро  А2 

180 Марица BG3MA800R183 Река Златьовица ПБВ R3 река     добро добро  А2 

181 Марица BG3MA900L192 Язовир Батак L3 езеро СМВТ добро  добро  добро    

182 Марица BG3MA900L205 Язовир Белмекен L3 езеро СМВТ   добро добро  А2 

183 Марица BG3MA900R184 
Река Чепинска от нач. корекция до 

устие и р.Грохоча 
R5 река СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, NН4, Nобщ, PO4, Pобщ 

184 Марица BG3MA900R185 
Река Чепинска от кантон Долене до 
начало корекция 

R3 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, Фитобентос, NO3, NO2, 
Nобщ, PO4,Pобщ 

185 Марица BG3MA900R186 
Река Чепинска от вливането на река 

Мътница до кантон Долене 
R3 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, БПК, NН4, NO3, NO2, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

186 Марица BG3MA900R228 
Река Мътница от вливане на Стара 

река до устие и р. Малка Мътница 
R3 река   лошо умерено лошо 

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

187 Марица BG3MA900R189 
Стара река от ПБВ до вливане в 

река Мътница 
R3 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

188 Марица BG3MA900R190 
Река Мътница след питейно 

водохващане до Стара река 
R3 река   добро   добро   

189 Марица BG3MA900R191 
Река Мътница под язовир Батак до 

притока и приток ПБВ 
R3 река   добро добро добро  А2 

190 Марица BG3MA900R193 Тупавишко дере R3 река     добро добро  А2 

191 Марица BG3MA900R194 Река Дълбоки дол до язовир Батак R3 река   добро   добро   
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192 Марица BG3MA900R195 Река Боев дол до язовир Батак R3 река   добро   добро   

193 Марица BG3MA900R196 Река Луковица R3 река   добро   добро   

194 Марица BG3MA900R197 
Река Чепинска от р. Абланица до 
устието на р. Луковица и р. 

Мътница 

R3 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК, Nобщ, PO4, Pобщ 

195 Марица BG3MA900R198 
Река Чепинска и притоци от извори 

до устие на Абланица и Хремщица 
R3 река   отлично добро добро А2 

196 Марица BG3MA900R199 Азово дере ПБВ R3 река       неизвестно   

197 Марица BG3MA900R200 Река Яденица R3 река СМВТ добро   добро   

198 Марица BG3MA900R201 
Река Марица от град Долна баня до 

град Белово 
R5 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК, PO4, Pобщ, Nобщ 

199 Марица BG3MA900R202 Баш вада ПБВ R3 река     добро добро А2 

200 Марица BG3MA900R229 Река Крива река и р. Чаирска R3 река   добро добро добро А2 

201 Марица BG3MA900R206 
Река Стара (Костенецка) от извори 

до устие на р. Чавча 
R3 река   отлично   отлично   

202 Марица BG3MA900R207 Река Очушница R5 река   добро добро добро   

203 Марица BG3MA900R230 
Река Марица от извори до с.Долна 

Баня и притоци 
R3 река   отлично добро добро А2 

204 Тунджа BG3TU900R060 
Река Тунджа от извори до гр. 

Калофер - ПБВ 
R3 река   добро добро добро А2 

205 Тунджа BG3TU900R059 
Река Тунджа след град Калофер до 

вливане на р. Саплама 
R3 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, БПК, NН4, NO3, NO2, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

206 Тунджа BG3TU900R058 Река Саплама R3 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК, PO4, Pобщ 

207 Тунджа BG3TU900R057 
Река Тъжа от извори до ВЕЦ 

"Тъжа" 
R3 река       неизвестно   

208 Тунджа BG3TU900R056 
Река Корудере от извора до 

водохващане за ПБВ 
R3 река     добро добро А2 

209 Тунджа BG3TU900R055 
Река Тунджа от вливане на р. 
Саплама до яз.Копринка, р. 

Карадере, р.Тъжа 

R5 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК, Nобщ, PO4, Pобщ 

210 Тунджа BG3TU900R054 Река Турийска R3 река   умерено умерено умерено  Макрозообентос, БПК, NO3, РO4, Pобщ 

211 Тунджа BG3TU900R053 Река Габровница R3 река   добро   добро   

212 Тунджа BG3TU900R052 Река Лешница R3 река   добро умерено умерено Nобщ, Pобщ 

213 Тунджа BG3TU900R051 Река Гюрля R3 река   умерено   умерено Макрозообентос 

214 Тунджа BG3TU900R050 Река Калнишка R3 река   отлично   отлично   

215 Тунджа BG3TU900R049 Река Елнишка R3 река   отлично   отлично   

216 Тунджа BG3TU900R048 Река Голямата река /Шипченска/ R3 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, NO3, РO4, Nобщ, Pобщ 

217 Тунджа BG3TU900R046 
Река Енинска горно течение до с. 
Енина 

R3 река   отлично   отлично   

218 Тунджа BG3TU900R045 
Река Мъглижка от извори до 

гр.Мъглиж 
R3 река   отлично добро добро А2 

219 Тунджа BG3TU900R044 
Река Поповска (р. Ветренска) и 
приток р. Сливитовска 

R3 река   отлично   отлично   

220 Тунджа BG3TU900R042 

Река Тунджа след яз. Копринка до 

яз.Жребчево, р.Крънска и долно 
течение 

R5 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК, Nобщ, PO4, Pобщ 
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221 Тунджа BG3TU900L047 Язовир Копринка L11 река СМВТ умерено умерено умерено Хлорофил А, NН4, Робщ 

222 Тунджа BG3TU900L043 Рибарници Николаево L17 река ИВТ      неизвестно   

223 Тунджа BG3TU800R064 
Река Радова от вливане на р. Лазова 
до устие 

R3 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, БПК, NO3, NO2, Nобщ, 
PO4, Pобщ 

224 Тунджа BG3TU800R063 Река Радова R3 река   умерено   умерено Макрозообентос 

225 Тунджа BG3TU700R039 
Стара река - от извори до 

водохващане с. Конаре - ПБВ 
R3 река     добро добро А2 

226 Тунджа BG3TU700R038 
Река Твърдишка горно течение 
преди гр. Твърдица - ПБВ 

R3 река   отлично добро добро А2 

227 Тунджа BG3TU700R037 

Река Твърдишка д.т-е от 

гр.Твърдица до вливането в яз. 

Жребчево 

R3 река   добро умерено умерено NO3, Nобщ, PO4, Pобщ 

228 Тунджа BG3TU700R035 

Река Беленска от извори до вливане 

на Боровдолска река и Голямата 
река 

R3 река   добро   добро   

229 Тунджа BG3TU700R034 
Река Домуз дере - ПБВ, приток на 

р. Блягорница 
R3 река     добро добро А2 

230 Тунджа BG3TU700R033 
Река Беленска от вливане на 
Боровдолска до устие, 

р.Боровдолска, р.Блягорница 

R3 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, БПК, NO3, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

231 Тунджа BG3TU700R032 
Река Тунджа от яз. Жребчево до 

вливане на р. Асеновска 
R5 река СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, PO4, Pобщ 

232 Тунджа BG3TU700R031 Река Асеновска преди яз. Асеновец R3 река   отлично   отлично   

233 Тунджа BG3TU700R029 
Река Асеновска след яз. Асеновец 

до гр.Сливен 
R3 река СМВТ лошо умерено лошо Макрозообентос, Фитобентос, PO4, Pобщ 

234 Тунджа BG3TU700R028 
Река Асеновска от гр.Сливен до 
устие 

R5 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, БПК, NO2, Nобщ, PO4, 
Pобщ 

235 Тунджа BG3TU700R027 
Река Овчарица от извори до 

с.Сотиря 
R3 река   добро   добро   

236 Тунджа BG3TU700R026 
Река Овчарица от с.Сотиря до 
вливане в р. Тунджа 

R13 река   лошо умерено лошо Макрозообентос, NO3, Nобщ 

237 Тунджа BG3TU700R025 
Ляв приток на р. Тунджа минаващ 

през с. Блатец 
R13 река СМВТ умерено   умерено Макрозообентос 

238 Тунджа BG3TU700L036 Язовир Жребчево L11 река СМВТ добро умерено умерено  NН4, Nобщ 

239 Тунджа BG3TU700L030 Язовир Асеновец - ПБВ L13 река СМВТ добро добро добро A1 

240 Тунджа BG3TU600R069 
Река Мочурица от извори до с. 

Мокрен 
R5 река   добро   добро   

241 Тунджа BG3TU600R068 
Река Мочурица от с. Мокрен до 

р.Сигмен 
R13 река СМВТ умерено умерено умерено 

Макрозообентос, Фитобентос, БПК, NO3, 

NO2, NН4, Nобщ, PO4, Pобщ 

242 Тунджа BG3TU600R062 
Река Мочурица след вливане на 

р.Сигмен до устие  
R13 река СМВТ умерено умерено умерено 

Макрозообентос, електропроводимост, 

БПК, NO3, NO2, NН4, Nобщ, PO4, Pобщ 

243 Тунджа BG3TU800R065 Река Мараш R13 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, О2, NH4, РО4, Робщ 

244 Тунджа BG3TU600L024 Язовир Скаленско езеро L13 езеро       неизвестно   

245 Тунджа BG3TU600L023 Язовир Цанко Церковски L17 езеро СМВТ     неизвестно   

246 Тунджа BG3TU570R067 
Река Тунджа от вливане на река 

Асеновска до вливане на р. 
R12 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК 
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Мочурица 

247 Тунджа BG3TU570R066 

Река Тунджа от вливане на река 

Мочурица до вливане на р. 
Симеоновска 

R12 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК, О2, РО4,  

248 Тунджа BG3TU500R020 Река Симеоновска R14 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, Електропроводимост, 

NO3, Nобщ 

249 Тунджа BG3TU500R019 Река Боадере R14 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, Електропроводимост, 
БПК, NO3, Nобщ, нитрати 

250 Тунджа BG3TU500R018 Река Дереорман R14 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, Електропроводимост, 

БПК, NO3, Nобщ, нитрати 

251 Тунджа BG3TU500R016 
Река Тунджа от вливане на р. 

Симеоновска до гр. Елхово 
R12 река   умерено   умерено Макрозообентос 

252 Тунджа BG3TU500R015 Река Дряновска R13 река       неизвестно   

253 Тунджа BG3TU500R014 
Река Поповска до яз. Малко 
Шарково 

R14 река   отлично   отлично   

254 Тунджа BG3TU500R013 
Река Ахлатлийска до яз. Малко 

Шарково 
R14 река   добро   добро   

255 Тунджа BG3TU500L013 Язовир Малко Шарково L13 река СМВТ   добро добро   

256 Тунджа BG3TU500R012 
Река Поповска от яз. Малко 
Шарково до устие, р. Ахлатийска 

R14 река   добро   добро   

257 Тунджа BG3TU500R011 
Река Араплийсска, Куруджа, 

Боялъшка 
R14 река   добро добро добро   

258 Тунджа BG3TU500L017 Язовир Кирилово L15 река СМВТ лошо умерено лошо Хлорофил А, Робщ 

259 Тунджа BG3TU200R008 Река Синаповска R14 река   добро   добро   

260 Тунджа BG3TU200R007 Река Калница R13 река   лошо умерено лошо 
Макрозообентос, Електропроводимост, 

БПК, РО4 

261 Тунджа BG3TU200L010 Язовир Роза 3 L17 река СМВТ     неизвестно   

262 Тунджа BG3TU200L009 Язовир Малазмак L13 река СМВТ много лошо умерено много лошо Хлорофил А, Робщ 

263 Тунджа BG3TU135R005 

Река Тунджа от гр. Елхово до 

вливане на р. Мелнишка и р. 

Коруджа 

R12 река   лошо умерено лошо Макрозообентос, NO2,РО4  

264 Тунджа BG3TU100R004 Река Мелнишка R14 река   отлично   отлично   

265 Тунджа BG3TU100R003 Река Манастирска и ляв приток R14 река   отлично   отлично   

266 Тунджа BG3TU100R002 
Река Тунджа от вливане на река 

Мелнишка до границата 
R12 река   умерено умерено умерено 

Макрозообентос, Фитобентос, NO3, NН4, 

PO4 

267 Тунджа BG3TU100R001 Река Фишера R14 река   умерено   умерено Макрозообентос 

268 Арда BG3AR900R042 Река Елховска- ПБВ R3 река   умерено добро умерено Макрозообентос, А2 

269 Арда BG3AR900R043 Река Сивинска-ПБВ R3 река   умерено добро умерено Макрозообентос, А2 

270 Арда BG3AR900R044 Река Елезово с. Кошница- ПБВ R3 река     добро добро А2 

271 Арда BG3AR900R045 
Река Арда от р.Сивинска до 

гр.Рудозем 
R3 река   умерено добро умерено Макрозообентос 

272 Арда BG3AR900R046 
Река Арда от извори до вливане на 

р.Сивинска (с. Смилян) 
R3 река   умерено добро умерено Макрозообентос 

273 Арда BG3AR900R035 
Река Арда от гр. Рудозем до 

вливане на р. Черна 
R3 река   умерено добро умерено Макрозообентос 

274 Арда BG3AR900R034 Река Маданска R3 река   умерено умерено умерено Макрозообентос, NO3, PO4, Mn, Zn 
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275 Арда BG3AR800R033 Извор на Черна река до гр.Смолян R3 река   добро   добро   

276 Арда BG3AR800R031 Бяла река и нейните - ПБВ R3 река   добро умерено умерено  Nобщ 

277 Арда BG3AR800R030 Черна река от гр.Смолян до устие R3 река   умерено умерено умерено 
Макрозообентос, БПК, NO2, Nобщ, PO4, 
Pобщ 

278 Арда BG3AR800L041 Смолянски езера L3 езеро       неизвестно   

279 Арда BG3AR700R029 Малка Арда - ПБВ R3 река    добро умерено умерено Nобщ, Pобщ 

280 Арда BG3AR700R039 
Река Арда от вливане на р.Черна до 

яз. Кърджали и р.Ардинска  
R3 река    умерено умерено умерено Макрозообентос, NО2, PO4, Zn 

281 Арда BG3AR700R040 Река Уваджик и р.Бял извор R3 река    умерено умерено умерено 
Макрозообентос, NO3, NO2, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

282 Арда BG3AR700R038 
Река Давидковска след вливане на 

Глогинско дере 
R3 река  СМВТ умерено   умерено Макрозообентос 

283 Арда BG3AR700R037 
Река Давидковска до Глогинско 

дере 
R3 река    умерено добро умерено Макрозообентос 

284 Арда BG3AR600R026 
Извор на река Боровица до яз. 
Боровица 

R14 река        неизвестно   

285 Арда BG3AR600R024 

Река Боровица и притоци от 

яз.Боровица до вливане в яз. 

Кърджали 

R14 река    добро   добро   

286 Арда BG3AR600L025 Язовир Боровица L13 река  СМВТ добро добро добро   

287 Арда BG3AR570L021 Язовир Кърджали L11 река  СМВТ умерено умерено умерено Хлорофил А, Pобщ 

288 Арда BG3AR500R023 Яйлъ дере до яз. Кърджали R14 река    добро   добро   

289 Арда BG3AR500R022 Оваджик дере до яз. Кърджали R14 река    отлично   отлично   

290 Арда BG3AR500R020 
Река Арда между яз. Кърджали и яз. 

Студен кладенец 
R5 река  СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос,NO2, Pобщ 

291 Арда BG3AR500R019 

Кюшедере-приток на Арда в частта 

й между яз. Кърджали и яз. Студен 

кладенец 

R14 река    добро   добро   

292 Арда BG3AR400R017 
Извор на р. Върбица до 

гр.Златоград 
R14 река    умерено умерено умерено 

Макрозообентос, Електропроводимост, 

Mn, Cu, Zn 

293 Арда BG3AR400R016 
Река Неделинска (Узундере) - ляв 

приток на р. Върбица 
R14 река    добро   добро   

294 Арда BG3AR400R074 
Река Върбица и притоците от гр. 

Златоград до устие 
R14 река    добро добро добро   

295 Арда BG3AR400R018 Река Аламовска R14 река  СМВТ добро   добро   

296 Арда BG3AR400L015 Язовир Бенковски L13 река  СМВТ     неизвестно   

297 Арда BG3AR350L010 Язовир Студен кладенец L11 река  СМВТ умерено умерено умерено Хлорофил А, Pобщ  

298 Арда BG3AR300R013 
Река Козма дере (приток на Буюк 

дере) до водохващане за ПБВ 
R14 река      добро добро А2 

299 Арда BG3AR300R012 
Буюкдере (Големица) до вливането 
в яз. Студен кладенец 

R14 река    добро   добро   

300 Арда BG3AR300R011 
Река Перперек до вливането й в яз. 

Студен кладенец 
R14 река    добро   добро   

301 Арда BG3AR200R009 Река Крумовица и притоци R14 река    добро добро добро   

302 Арда BG3AR100R008 
Река Арда между яз. Студен 
кладенец и р. Крумовица 

R5 река  СМВТ умерено добро умерено Макрозообентос 
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№ Речен 

басейн 

Код на водно 

тяло 

Име на водно тяло Типология Категория СМ/ 

ИВТ  

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели  

Екологично 

състояние/ 

потенциал  

Изместващи показатели 2014 

303 Арда BG3AR100R007 
Кулиджийска река до вливането й в 

р. Арда 
R14 река    добро    добро    

304 Арда BG3AR100R006 
Река Арда от вливането на р. 
Крумовица до яз. Ивайловград 

R5 река  СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, Zn 

305 Арда BG3AR100R005 
Река Маришница до вливането й в 

р. Арда 
R14 река        неизвестно   

306 Арда BG3AR100R003 Река Рибарица (Балък дере) R14 река    добро    добро    

307 Арда BG3AR100R002 
Река Арда между яз. Ивайловград и 

държавната граница 
R5 река  СМВТ умерено умерено умерено Макрозообентос, NO2, Робщ, Mn 

308 Арда BG3AR100R001 Река Атеринска R14 река    отлично   отлично   

309 Арда BG3AR100L004 Язовир Ивайловград L11 река  СМВТ умерено умерено умерено Хлорофил А, NO2, Робщ 

310 Арда BG3AR400R037 Река Казаците R14 река      добро добро   

311 Бяла  BG3МА100R220 р.Луда - приток на р.Бяла R14 река   добро    добро    

312 Бяла  BG3МА100R270 Бяла река и нейните притоци R14 река   добро  добро  добро    
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Таблица 2-3. Списък с потенциално опасните язовири според 

Методиката, предоставен от ОУ ПБЗН 

 
Язовир Собственост Технически характеристики Потенциално опасен за: 

Вис. 

стена 

Обем 

m3E3 

Тип 

ширина 

преливн. 

m 

Кота 

корона, 

прел.m 

Осн. 

изп. Ф 

mm 

Нас. место Бр. жит. Инфра- 

структ. 

Менен-кьово НС-ЕАД клон 

Тополница 

15     общ. Белово 

Мененкьово 

  

Бурово блато -“- 10.5     Брацигово 
м."Бурово блато" 

  

Гачево блато -“- 10.4     Брацигово 

м."Грачево блато" 

  

Чорбаново -“- 8     Розово м. Чобаново   

Церово-1 -“- 22     Церово м. Селищата   

Боримечково1 -“- 76     Боримечково   

Боримечково 

/Криви дол/ 

-“- 11     Боримечково м. 

Криви дол 

  

Лесичово 5 -“- 15.6     Лесичово м. Криви 
дол 

  

Априлци -“- 8     Априлци м. 

Сакарджа 

  

Овчеполци 1 -“- 8     Овчеполци м Танова 
могила 

  

Овчеполци 2 -“- 28     Овчеполци м 

Маринчово 
върба 

  

Росен -“- 12.5     Росен м Делисаница   

Сбор -1 -“- 16.5     Сбор м Чатърлъка   

Сбор-2 -“- 20     Сбор м Чатърлъка   

Сбор -3 -“- 19     Сбор м Сакарджа   

Сбор -водоем -“- 7.5     Сбор м Юруков 
браст 

  

Цар Асен 2 -“- 14     Цар Асен м Азмъка   

Цар Асен 3 -“- 19.5     Цар Асен м Чакъла   

Бялата кал -“- 17     Панагюрище м. 
Балата кал 

  

Газян (Бъта-4) -“- 21     Панагюрище м. 

Поленака 

  

Дръндарево -“- 13.5     Левски м 
Дръндарево 

  

Манастирски -“- 6.5     Оборище м Манаст. 

дол 

  

Капитан 
Димитриево 

-“- 20     С Капитан 
Димитри-ево 

  

Карабунар 1 -“- 13.5     Карабунар м. 

Шаровица 

  

Славовица 1 -“- 16     Славовица м Дунава   

Славовица 2 -“- 18.1     Славовица м 
Тополата 

  

Джелепина -“- 17     Ветрен м Делепина   

Смилец-2 -“- 10     Смилец   

Кабаяк -“- 9.5     Блатница м 
Спасовица 

  

Сивата вода НС-ЕАД клон 

Горна Тунджа 

1 1260 15 m  400 Клоко-тница 

Каснаково 
Добрич 

2459 Път E-80 

Гарваново -“- 4 25000 15 m  1520 Гарваново+ 3024  

Криво поле -“- 17.7 2820 30 m  800 Харманли+ 20390  

Книжовник -“- 11.4 2516 35 m  500 Харманли+ 20574  

Мандра -“- 21.2 1490 47 m  800 Харманли+ 20523  

Клокотница -“- 28.5 4170 25 m  800 Клокотница+ 2459 Път E-80 

Гледка -“- 22.5 2320 25 m  800 Корен, Балкан, М 

Извор 

965  

Троян -“- 30 6000 15 m  800 с. Троян 269  

Доситеево -“- 30 9000 80 m  1200 Доситеево 536 Маг. 
Марица 

Изворово -“- 29.4 3800 50 m  800 Свиленградд+ 25735  

Сираково -“- 22 2172 45 m  800 Харманли+ 16385  

Бунарча -“- 19.8 2336 25 m  600 Кап. Андреево 1003  

Стамболийски Общ. Хасково 8 625 12 m  400 Стамболийски 961  

Долно 
Войводино 

-“- 17.7 1200 4 m  500 Книжовник 593  

Мин. Бани Общ. Мин. бани 12 190 3 m  300 х. България сгради 120 Мин. 
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Язовир Собственост Технически характеристики Потенциално опасен за: 

Вис. 

стена 

Обем 

m3E3 

Тип 

ширина 

преливн. 

m 

Кота 

корона, 

прел.m 

Осн. 

изп. Ф 

mm 

Нас. место Бр. жит. Инфра- 

структ. 

бани - 

Хасково 

Голото Кале Общ. 

Димитр-д 

20 1330 5 m  500 Горски Извор 1469  

Гол. 

Асеново 

-“- 11 730 6 m  300 Гол. 

Асеново 

286  

Бодрово  14.2 525 4.5 m  300 Върбица 463 Път E-80 

Черногорово Неохим-АД 35.8 8200 3 m  600 Брод 850  

Иваново общ. Харманли 19 1840 9.5 m  750 Бисер 792 Харман. - 

Свил-гр. 

Дряново общ. 

Симеоновград 

17 940 5 m  400 Дряново 169  

Тенево -“- 21 1600 ХХ m  500 Дряново 169  

Стамболово общ. 

Стамболово 

19 775 3.5 m  300 с. Корен 409  

XXX  17.4 820 4.5 m  400  409  

Младиново общ. 

Свиленград 

18.3 291 4.0 m  300 Пъстрогор, 
Младиново 

250  

Левка -“- 28.7 3540   800 Пъстрогор 222 път 

за Свил-
гр. 

Кр. Круша -“- 33.3 150 2.2 m 545.2, 

543.8 

350 Кр. Круша 25 път IV 

55028 

Кайлъка -“- 7.3 376 3.8 m 229.4, 
228.2 

300 рудник 
Трояново- 

Север 

  

Стария -“- 5.5 200 1.9 m 244.6, 
243,5 

300 -“-   

Полск. 

Пъдарево 

-“- 12.3 320 1.8 m 262.3, 

260.4 

300 Полск. Пъдарево 235 път III 

555 

Радецки -“- 8.5 360 2.2 m 241.1, 
240.1 

300   път II 55 

Съдийско поле  28.7 800 ххх m 314.2, 310 350   път IV 

66016 

Кору гьол общ. Котел 9.4 200 1.9 m 551.4, 550 300   път I-7 

Калън дере -“- 9.6 500 1.8 m 367.2, 
365.9 

400   път I-7 

Ябланово -“- 18.3 260 2.9 m 684.1, 

682.3 

350   път III 

483 

Оризари общ. 

Твърдица 

8.6 1188 1.8 m 417.6, 
417.2 

450 Оризари 280 път III 
662 

Недялско Общ. Стралджа 7.3 30 Неконтр., 

брегови,4 

175, -1.2 m 300 Първенец 211 Път 

II-707 

Тамарино 1 -“- 10 410 Неконтр., 
брегови, 

траншея, 

6.5 

227, -1.8 m 300 Каменец 428 Път 
IV 

5308 

Тамарино 2 -“- 9.6 268 Неконтр., 

челен, 5 

214, -1.4 m н.д. -“- -“- -“- 

Каменец 1 -“- 10.2 240 Неконтр., 
брегови,5 

196, -1.3 m 250 -“- -“- -“- 

Каменец 2 -“- 8 75 Неконтр., 

брегови, 

траншея, 
5.0 

196, -3.2 m 250 -“- -“- -“- 

Борисово Община Елхово 9 683 Неконтр., 

челен, 5 

214, -2.3 m 400 Бояново 761 Път 

IV 
7009 

Строино -“- 10 402 Неконтр., 

брегови, 

траншея, 
6.0 

173, -2.5 m 300 -“- -“- -“- 

Малък 

Манастир 2 

-“- 12 760 Неконтр., 

тръбен, 

2х400 mm 

147, -0.8 m 400 Синапово 559 Път 

II-76 

Малък 

Манастир 3 

-“- 10 210 Неконтр., 

брегови, 

траншея, 
5.0 

127, -1.7 m 400 -“- -“- -“- 
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Язовир Собственост Технически характеристики Потенциално опасен за: 

Вис. 

стена 

Обем 

m3E3 

Тип 

ширина 

преливн. 

m 

Кота 

корона, 

прел.m 

Осн. 

изп. Ф 

mm 

Нас. место Бр. жит. Инфра- 

структ. 

Бояново -“- 8 732 Неконтр., 

челен, 

4.0 

143, -1.7 m 2х 200 Бояново 761 Път 

IV 

7009 

Пчела 1 -“- 7 1150 Неконтр., 

челен, 

траншея 
бет. 8.0 

108, - 1 m 400 Пчела 461 Път 

IV 

7008 

Деница Общ. Болярово 12.5 235 Неконтр., 

брегови, 

траншея, 
8.0 

266, - 2 m 300 Деница 58  

Гол. Крушево -“- 6.5 120 Неконтр., 

брегови, 
траншея, 

4.0 

271, - 0.8 m 300 Гол. Крушево 236  

Воден -“- 8 189 Неконтр., 

брегови, 
4.0 

290, - 1.2 m 250 Воден 182 Път 

IV 
7904 

Дражево Общ. Тунджа 12 73 Неконтр., 

челен, 
3.0 

168, - 0.8 300 Дражево   

Бояджик 1 -“- 8 665 Неконтр., 

челен, 
траншея 

4.0 

158, - 0.8 300 Бояджик   

Бояджик 2 -“- 12 203 Неконтр., 

брегови, 
3.0 

160, - 0.8 300 -“-   

Челник 1 -“- 8 175 Неконтр., 

челен, 
3.0 

198, - 1.2 400 Челник 318 Път 

II 
13 

Челник 2 -“- 11 139 Неконтр., 

челен, бет. 

4.0 

171, - 0.8 400 -“- -“- -“- 

Челник 3 -“- 9 100 Неконтр., 

брегови, 

траншея, 
6.0 

219, - 1.2 300 -“- -“- -“- 

Асеново 2 -“- 10 1863 Неконтр., 

брегови, 

ххх 

156, - ххх 400 Асеново 104 Път 

I-7 

Сламино 1 -“- 6 145 Неконтр., 

челен,3.0 

156, - 0.8 300 Сламино 174  

Могила 1 -“- 8 255 Неконтр., 

челен,60 

160, - 0.8 500 Могила 412  

Маломир -“- 11 164 Няма 151 400 Маломир 917  

Стара река -“- 5.1 Н.д. Неконтр., 

челен,3 

159, - 0.6 250 Стара река 238  

Скалица -“- 8.3 280 Неконтр., 
челен,15 

163, - 1.2 300 Скалица 620 Път III-
535 

Двата Чучура -“- 22 2770 Няма 166 400 Ямбол, вилн. зона 1000 Път 

сгради 

Кирилово -“- 18.5 2600 Няма 128 900   Път I-7 

Хлябово общ. Тополовград 13 300 4.0 m  250 Хлябово 1089 път за 

Харманл. 

То- град 

Луковдол  8 150   200 Устрем 1035  

Щоките общ. Н. Загора 26 600 2.9 m 342, 338,2 500 Кортен 1050 път III 

662 

Ада дере -“- 25 130 1 m 327.6, 

326.1 

350 Асеновец 375 път II 66 

Юрта  9 2827 3.4 m 227.7, 226 450   път III 

554 

Бял Кладенец  8.4 1000 2.1 m 253, 251.4 400 Бял Кладенец 190  

Караново -“- 13.9 170 1.6 m 398.6, 
397,6 

400 Караново 255 път IV 
53527 

Караново 2  14.5 460 3.3 m 411, 409.9 400   път IV 

53527 

Невестино общ. Кърдж. 21 446 бетонна 
облиц. 1.8 

m 

 400 Кърджали, кв. Бай 
кал 

250 водо-
провод, 

мост 

Соколяне  -“- 23 279 бетонни  400 край с. Люляково, 50 мост 
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Язовир Собственост Технически характеристики Потенциално опасен за: 

Вис. 

стена 

Обем 

m3E3 

Тип 

ширина 

преливн. 

m 

Кота 

корона, 

прел.m 

Осн. 

изп. Ф 

mm 

Нас. место Бр. жит. Инфра- 

структ. 

стени. 2 m Долна Крепост Кърдж. 

Хасково 

Мургово -“- 15 123 бетонни 
стени. 2 m 

100, 98.5 2х400 Мургово 50 път IV 
50705 

Вис. Поляна -“- 20 340 бетонни 

стени. 4 m 

98.2, 95.7 2х400 Чифлик 271 път III 

507 

Болярци ДЛС Женда 15.2 200  100, 98.5 400 Долна Крепост 265 път IV 
50705 

Бенковски НС - Сз 32 8000 траншеен 

20 m 

414.4 1000 Бенков-ски 1941  

Ястреб 1  -“- 20 655 траншеен 
20 m 

368.3, 367 400 Ястреб 310 Стремци 
Б.Пласт 

Ястреб 2 -“- 20 560 траншеен 

20 m 

392.5, 

390.5 

259 Ястреб 310 Стремци 

Б.Пласт 

Даскалово 1 -“- 20.5 371 траншеен 

15 m 

514.4, 

513.3 

300    

Даскалово 2  -“- 30 544 траншеен 

20 m 

523.3, 

522.3 

820    

Пчеларово 1 -“- 12.8 475  342.6, 341 400   Кърдж. - 
Хасково 

Пчеларово 2 -“- 12.9 105 траншеен 

10 m 

341.6, 340 400   -“- 

Петелово  -“- 23.7 600 траншеен 
10 m 

342.2, 
340.4 

800   -“- 

Нановица 1 -“- 14.5 165 траншеен 

15 m 

98.7 300 Нановица 85 път за 

Нановица 

Нановица 2 -“- 21 860 траншеен 
10 m 

340 800 + 
400 

Нановица 85 -“- 

Карамфил -“- 22 572 траншеен 

10 m 

340 600 Горна Кула 308  

Люляково Зем-инвест ххх 4440  320.2 800 Люляково 50 Чифлик 
Чернооч. 

Ахрянско -“- 16 210 бетон 3 m 800 Търно-сливка 50  

Богатино -“- 14 205 бетон 4 m ххх Богатино 494  

Жълтуша -“- 8 26.5  к.к.617 200   за 
Жълтуша 

Диамандово -“- 5 26.5  к.к.624 200   за 

Диаман-

дово 

Домище 1 -“- ххх 250 бетон. 

неконтр. 

 400   Подкова- 

Маказа 

Пенковци -“- 13.2 85 бетон  400 Пенковци 100  

Плазище -“- 13 49.2 бетон. 
неконтр. 

 400 Плазище 100 Къ-ли - 
Джебел 

Сливарка 1 -“- 14.8 180 бетон  400   К-град 

Аврен 

Сливарка 2 -“- 15.4 250 бетон  ххх   -"- 

Слънчоглед -“- 14.8 130 бетон  400    

Вълкович -“- 14.6 350 бетон  ххх   Джебел 

Къ- ли 

Дуванли НС-ЕАД клон 
Марица 

        

Чернозем -“-         

Синята река -“-         

Климент -“-         

Васил Левски -“-         

Домлян -“-         

Правище -“-         

Брягово -“-         

Мечка -“-         

Леново -“-         

Сушица -“-         

Златовръх -“-         

40-те извора -“-         

Дондуково -“-         

Мурла Общ. Сопот         

Сушица 5 Общ. Карлово         

Горни домлян Общ. Карлово         

Марково 1 Общ. Родопи         

Батен Общ. 

Перущица 
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Язовир Собственост Технически характеристики Потенциално опасен за: 

Вис. 

стена 

Обем 

m3E3 

Тип 

ширина 

преливн. 

m 

Кота 

корона, 

прел.m 

Осн. 

изп. Ф 

mm 

Нас. место Бр. жит. Инфра- 

структ. 

Съединение 1 Общ. 

Съединение 

        

Точиларци -“-         

Найден Герово -“-         

Стоичкови 

каваци 

-“-         

Любен -“-         

Гичита -“-         

Генерал 
Николаево 1 

Общ. Раковски         

Генерал 

Николаево 4 

-“-         

Секирово 1          

Дебър 1 Общ. 

Първомай 

        

Дебър 2          

Искра 2 /Понду 
бунар/ 

Сдружение за 
напояване 

        

Искра 5А 

/Попово/ 

Сдружение за 

напояване 

        

Мулдава 2 Общ. 

Асеновград 

        

Козаново 1          

Новаково 2          

Долни воден          

Бабек Общ. Брезово         

Борец 3 Сдружение за 

напояване 

        

Брезово 2 Общ. Брезово         

Брезово 4          

Върбен 4          

Зелениково 1          

Зелениково 3          

Пъдарско 2 Сдружение за 

напояване 

        

Розовец 1 Общ. Брезово         

Сърнегор 8          

Чоба 3 Сдружение за 

напояване 

        

Чоба 4 Сдружение за 
напояване 

        

Чоба 5 Сдружение за 

напояване 

        

Ново 

Железаре 

Общ. Хисар         

Хисар 6          

Дюлите          

Мътеница 2 -“-         

Беловица 2 -“-         

Крушево -“-         

Красново 7 -“-         

Красново 8 -“-         

Кръстевич 3 -“-         

Раковица Сдружение за 
напояване 

        

Маньов дол Сдружение за 

напояване 
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Приложение 3 
Използвана литература и 

източници на информация 
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Таблица 3-1 Използвана литература и източници на информация 

№ Наименование на документа 

1.  Л.Събев, Св. Станев, Климатичните райони на България и техният климат, Държавно 

издателство "Наука и изкуство", 1959г 

2.  Климатични справочници томове от 1 до 5 

3.  Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух 

4.  Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 

5.  Наредба № 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 

6.  Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места Наредба № 11 от 14 май 

2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 

атмосферния въздух 

7.  Национален доклад за състоянието на околната следа 2014 г. 

8.  Годишен доклад за състоянието на околната среда 2015 г на съответните 

РИОСВ 

9.  Стратегия за намаляване риска от наводнения 2014-2020 

10.  Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020 г 

11.  Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата 

12.  Бяла книга „Адаптиране спрямо изменението на климата – към европейската 

рамка за действие“ 

13.  Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район  

2016-2021 г. 

14.  Общински планове за развитие 2014-2020 г на общините в обхвата на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

15.  Закон за водите 

16.  Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води 

17.  Наредба № 9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели 

18.  Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите 

19.  Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване, и експлоатация на санитарно.охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди 

20.  Областни стратегии за развитие 2014-2020 на областите попадащи в ИБР 

21.  Аграрен доклад, МЗХ 2015 

22.  Доклади за състоянието на околната среда 2015 на РИСВ на територията на 

ИБР 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/N7_OUKAV.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_14_normi_vazduh.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_14_normi_vazduh.pdf
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№ Наименование на документа 

23.  Физическа и социално-икономическа география на България – ФорКом 2002 

24.  География на почвите – М.Пенков 1978 

25.  World reference base for soil resources 2014 

26.  Ландшафтознание, Георгиев М., “Земиздат”, С., 1982 г. 

27.  Ландшафтна структура, Петров П., География на България, БАН, 1997 г; 

28.  Наръчник по текущата практика за изготвяне на доклади по ОВОС, МОСВ, 

1995 

29.  Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 

2022г. 

30.  Stoyneva, M. P. and T. M. Michev, 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their 

Biodiversity, Publ. House Svetlostrouy, Sofia. 

31.  Екологична оценка на ОПОС 2014-2020 г. 

 отпадъци 

32.  Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53 от 13 Юли 2012 г.) 

33.  Закон за ограничаване измемението на климата 

34.  Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (Обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

35.  Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на 

опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29/30.03.1999) 

36.  Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, (Обн. 

ДВ. бр.100 от 19.11.2013 г.) 

37.  Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (Обн.ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 

г.) 

38.  Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (Обн. ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.) 

39.  „Анализ на водостопанската структура“ към „Национална стратегия за развитие 

на водния сектор“, МОСВ 

40.  НСИ http://www.nsi.bg/ 

41.  НЦОЗА http://ncphp.government.bg/index.php?lang=bg 

42.  МЗ НЦОЗА Статистически справочник Здравеопазване 2015 г.  
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Справка за проведените 

консултации 
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Справка за проведени консултации по Задание за обхват и съдържание и Доклад за екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 

№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

1.  НЕК Ел. поща от 15.08.2016 

Подател: g.yanev@batak.dams.nek.bg 

Относно: Язовирен район "Батак" 

Уважаема госпожо Пеперлиева, 

В проекта на задание за ЕО (Екологична оценка) на ПУРН е допусната 

неточност в наименованието на ЯР „Батак“, като е записано ЯР „Дъното“. 

Правилния запис е: Язовирен район „Батак“, гр. Батак. 

Моля Вашето съдействие за извършване на необходимата корекция. 

С уважение, инж. Г. Янев, Ръководител ПП- язовирен район 

Приети Правилното наименование на 

ЯР е отразено в Заданието за 

ЕО. 

2.  РЗИ Сливен Изх. № ЗД 01-01-1063/15.08.2016 г.  

 

До 

Инж. Мария Бабукчиева  

За Директор на  

Басейнова Дирекция Пловдив 

4000, ул. „Янко Сакъзов" № 35  

bd plovdiv@abv.bg 

 

На Ваш: № РД-09-273/12.08.2016 г. 

 

Относно: Изготвяне на екологична оценка на Плана за управление на риска 

от наводнение, във връзка със ЗООС и в изпълнение на чл. 19а от Наредба за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми. 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

Във връзка с представеното Задание за обхват и съдържание на ЕО на План 

за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район, в 

рамките на компетентност, изразявам следното 

СТАНОВИЩЕ  

Предложението е предадено 

на БДИБР 

  По т. 3.32. Мерки за басейна на р. Тунджа, предложеният обхват и Неприетa В настоящия цикъл на План 

mailto:g.yanev@batak.dams.nek.bg
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

съдържание могат да бъдат допълнени с разработване на математичен модел 

за детайлно маркиране на уязвимите зони на заливаемите части на 

населените места с високо ниво на водите, като по този начин те бъдат 

предвидени за евакуация, с което да бъде подпомогнато както планирането 

на спасителни операции от страна на Пожарна и аварийна безопасност по 

брой засегнати лица, така и нуждата от медицинска помощ, включително 

лекарствоснабдяване. 

за управление на риска от 

наводнения за 

Източнобеломорски район са 

определени заливаемите зони 

само на за попадащите в 

РЗПРН населени места. 

Определянето е направено 

съгласно приетата Методика 

на заплахата и риска от 

наводнения, тоест за 

Източнобеломорски район са 

разглеждани само речни 

(причинени от разливания на 

реки) наводнения, тоест не са 

разглеждани наводнения, 

причинени от повишено ниво 

на подземни води 

  Необходимо е да бъдат планирани мерки за недопускане на пряко 

замърсяване на подземните води, използвани за питейни цели, включително 

в маркираните за евакуация зони, като се поддържа позитивно налягане във 

водопроводната инсталация чрез осигуряване на постоянно електроподаване 

и действие на помпените инсталации, успоредно с тяхната и на 

водоизточника херметизация. Мерките за защита следва да обхванат и 

резервните кладенци като например тези за гр. Сливен, стопанисвани от 

Гражданска защита в с. Крушаре. 

 

Неприетa •За 4 от 9 минерални 

водоизточника, попадащи в 

райони под заплаха от 

наводнения при сценарий с 

малка вероятност, има 

предвидени марки за защита, 

тоест остават извън залетите 

площи 

•За 395 от 565 ВиК обекти – 

водовземни съоръжения и 

помпени станции, попадащи 

в райони под заплаха от 

наводнения при сценарий с 

малка вероятност, има 

предвидени марки за защита, 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

тоест остават извън залетите 

площи. Останалите 170 

обекта са предимно в 

границите на реките, , поради 

което не е възможно, нито е 

релевантно да бъдат взети 

мерки за предпазване от 

заливане. 

3.  ИАГ 

РДИ Бургас 

Изх.№ 3552, Бургас, 17.08.2016 г. 
 

До инж.Мария Бабукчиева 

За Директор на Басейнова дирекция  

„Източнобеломорски район” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: Консултации по проекта на План за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите" 

 

Регионална дирекция по горите, гр. Бургас, след като разгледа представеното 

Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на Плана 

за управление на речните басейни в Източнобеломорски район на басейново 

управление на водите за периода 2016 - 2021 г. и предложените схеми за 

консултации излиза със следното становище: 

Изготвеното задание на доклад за екологична оценка по проекта на ПУРБ да 

бъде съобразен с националната стратегия за развитие на горския сектор в 

Република България за периода 2013-2020 г., План за управление на 

природни паркове, резервати, защитени местности, територии и други, които 

засягат интересите на горският сектор в страната, представляван от 

Министерство на земеделието и храните, и Изпълнителна агенция на горите. 

Регионална дирекция по горите, гр. Бургас има положително становище към 

заданието със следната препоръка: по отношение на т. 4, „Връзка на ПУРН в 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

ИБРБУ с други планове и програми.". ПУРБ да бъде съобразен с проекта на 

областният план на област Бургас за развитие на горския сектор. 

 

4.  МОСВ Изх. № ЕО-25/18.08.2016 

 

До 

Г-жа Мария Бабукчиева  

За Директор на  

Басейнова дирекция  

„Източнобеломорски район" - Пловдив 

 

На Ваш № РМ-276/03.08.2016 г. 

 

КОПИЕ: 

Г-н Асен Личев  

Директор на дирекция „Управление на водите” 

 

Относно: Консултации по задание за обхват и съдържание на екологична 

оценка (ЕО) на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за 

Източнобеломорски район и уведомление по чл. 10 от 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 (Наредбата за ОС) 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

Въз основа на прегледа на документацията, предоставена с Ваше писмо с 

Изх. № РМ-276/03.08.2016 г., изразяваме следното становище: 

I. По отношение на заданието за обхват и съдържание на екологичната 

оценка на ПУРН: Заданието е изготвено в съответствие с чл.86, ал.3 на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и съобразява изискванията 

към обхвата на доклада за ЕО, дадени в писмо на Министерство на околната 

среда и водите с изх.№ 05-08- 697/15.02.2016 г. По представената в 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 
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заданието информация имаме следните бележки и препоръки: 

 

  1. За т. 7.5.5. „Атмосферен въздух" обръщаме внимание, че общините 

Велинград, Гълъбово, Димитровград, Златица, Кърджали, Пазарджик, 

Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Пловдив, Раднево, Сливен, Смолян, Стара 

Загора, Хасково и Ямбол са с нарушено качество на въздуха по показател 

фини прахови частици (ФПЧ10), като за тях има разработени и приети 

общински програми за намаляване нивата на замърсителите по чл.27 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух. Данните и мерките от 

програмите следва да бъдат отчетени в доклада за ЕО. 

 

Приета Оценката на КАВ е направена 

въз основа на данните за 

2015. Отчетени са КАВ 

програмите и заложените в 

тях мерки. 

  2. Предвид, че изменението на климата е една от предпоставките за 

наводнения, при разработване на доклада за ЕО е необходимо да се вземе 

под внимание Стратегията на Европейския съюз за адаптация към 

изменението на климата. В Стратегията е обърнато специално внимание на 

необходимостта политиките за адаптация да са тясно свързани и да са 

координирани с политиките за управление на риска от бедствия на различни 

нива на управление. Това предполага прилагането на интегрирани подходи и 

методи за оценка на въздействието на климатичните промени върху 

човешкото здраве, природните и антропогенни системи и за оценка на 

уязвимостта и риска от природни бедствия. Съответно, такава съгласуваност 

е необходима и между националните и секторни стратегии за адаптация и 

плановете за управление на риска. 

 

Приета Анализирани са процесите на 

изменение на климата. Взета 

е пред вид и Стратегията на 

Европейския съюз за 

адаптация към изменението 

на климата. 

 

  3. Относно т. 2.1 Географски обхват: 

• на стр. 6 посочената разпоредба на Закона за водите (ЗВ) не е 

коректна - следва да се коригира на чл.152, ал.2, т.З от ЗВ; 

 

 

Приета 

 

Грешката е поправена 

 

  • не става ясно на база на каква преценка е записът, че само 5 човека от 

област Габрово попадат в обхвата на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район"; 

 

Приета Броят на жителите от област 

Габрово в ИБР е определен 

на база засичане в ГИС среда 

на данните от преброяване на 
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НСИ от 2011 г. с обхвата на 

Източнобеломорски район – 

населените места с. Кръстец 

и с. Конарското. По данни на 

ГРАО 2015 г. в с. Кръстец са 

20 човека, а в с. Конарското - 

0, тоест са 20 души. 

 

  • при изброяването на речните басейни - на стр. 7 и 8, да се прецизира 

изразът „басейн на р.........“, тъй като не е коректен. 

 

Приета Терминологията в посочените 

текстове е в съответствие с 

чл.  152. (1) т. 3 от Закона за 

водите. За р. Луда, Атеринска 

и Фишера коректният израз 

да е водосбори, тъй като не са 

изрично посочени като 

отделни басейни в закона. 

 

  4. Към т. 5.1. „Нормативна рамка за ЕО" да се добави следния нормативен 

документ: Закона за опазване на околната среда (Глава седма, раздел I), 

обн. ДВ, бр.62/2015 г. и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, обн. ДВ, 

бр./2016 г., с които се транспонира Директива 2012/18/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на 

опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за 

изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета. 

 

 ЗООС е отбелязан, Наредбата 

е добавена. 

 

 

  5. Следва да се има предвид, че риска от големи аварии и/или инциденти в 

предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал 

(ПСВРП/ПСНРП) е свързан, освен с производствена грешка, но и с 

природни бедствия, като наводнения, земетресения и други. В тази връзка е 

необходимо да се оцени наличието на предприятия с ПСВРП/ПСНРП в 

териториалния обхват на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" 

Приета Предприятията са взети 

предвид. 
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от гледна точка на уязвимост от наводнения, което би могло да е причина за 

възникване на голяма авария в ПСНРП/ПСВРП и при необходимост да се 

предвидят мерки за намаляване на риска от наводнение, в т.ч. една от целите 

при управление на риска от наводнения, респективно целите на ПУРН, 

следва да е насочена към намаляване на неблагоприятните последици от 

наводненията върху околната среда. Постигането на тази цел би довело да 

намаляване на вероятността от възникване на голяма авария в 

ПСНРП/ПСВРП, причинена от наводнения. Информацията за вида и 

местоположението на предприятията е налична и ще бъде предоставена от 

съответните РИОСВ в териториалния обхват на Басейновата дирекция. 

 

  6. В т. 5.3. „Екологична политика и цели“: 

• предвидено е докладът за ЕО да направи преглед на целите по 

опазване на околната среда на международно, национално и на ниво „район 

за басейново управление", като предлагаме да се допълни и ниво „район със 

значителен риск от наводнения";' 

• на стр. 26, в края на втори абзац, след „Национална програма за 

развитие: България 2020" да се добави и „Национална стратегия за 

управление и развитие на водния сектор". 

 

Приета Считаме, че прегледът на 

целите на съответните нива е 

достатъчен. Националната 

стратегия за управление и 

развитие на водния сектор е 

допълнена. 

 

 

  7. В доклада за ЕО, при анализа на съществуващото състояние на околната 

среда в териториалния обхват на ПУРН (съгласно т. 5.4 от заданието), освен 

на ниво Източнобеломорски район за басейново управление, да се направи и 

анализ по райони със значителен потенциален риск от наводнения, като се 

обърне внимание на това как съответният компонент/фактор на средата ще 

се повлияе от наводненията като природно явление. 

 

Приета Анализ на съществуващото 

състояние в ЕО се прави за 

целия териториален обхват, 

предмет на оценката, който е 

в достатъчно детайли, за да 

позволи оценка на 

въздействието на ПУРН 

върху съответните 

компоненти/фактори на 

околната среда. Анализ и 

оценка на въздействието от 

наводненията като природно 
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явление се прави при 

изготвянето на картите за 

заплахата/риска от 

наводнения, на база на които 

се определят съответните 

РЗПРН. 

 

  8. В т. 5.6. Видове въздействия абзацът на стр. 30, започващ с думите „След 

проведени редица срещи ...." да отпадне, тъй като се отнася за Плана за 

управление на речните басейни, а не за ПУРН. 

 

Приета Поправено. 

 

 

  9. В т. 7 Заинтересовани страни от заданието, както и на съответните места 

в текста на схемата за консултации текстът след „Министерства и 

териториалните им звена по браншове на територията на БД 

Източнобеломорски район" да се замени с „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, Държавна агенция за метрология 

и технически надзор (ДАМТН), ИАОС и др." 

 

Приета Поправено. 

 

  10. В проекта на ПУРН са предвидени редица мерки, които могат да 

променят хидроморфологичния характер на реките и бреговете им, което да 

доведе до промяна в характера на местообитанията на видовете организми, 

зависими от водната среда, които са включени в приложенията на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). В тази връзка е необходимо в доклада по 

екологична оценка (ЕО) да бъдат идентифицирани местата, на които ще 

бъдат прилагани следните мерки: изграждане на нови язовири, изграждане 

на нови корекции, изграждане на прагове и изграждане на диги. В доклада за 

ЕО следва да бъде оценено въздействието от реализацията на посочените по-

горе мерки върху защитените растителни и животински видове в 

съответните райони. Необходимо е също да бъдат идентифицирани 

районите, в които е предвидено прилагането на мерките за залесяване. 

Приета Забележката е взета предвид 

и е направена идентификация 

на местата, където ще се 

прилагат тези мерки. Пакетът 

от ГИС данни е представен на 

МОСВ. Подробна оценка на 

консервационно-значимите 

видове е направена в ДОСВ. 
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  II. По схемата за провеждане на консултации: 

Схемата за консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети 

лица е изготвена в съответствие с разпоредбата на чл. 19, ал.З от Наредбата 

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

програми (Наредбата за ЕО). Като бележка констатираме, че в Таблица 1-1 

не са посочени две области. 

 

Приета Невключените в табл. І-1 

области не са 2, а 4 – 

Благоевград, Велико 

Търново, Габрово, Ловеч. На 

територията на тези области 

практически не са налични 

водни обекти от 

определените за 

Източнобеломорски район, 

няма идентифицирани 

минали наводнения, 

респективно не са 

определяни РЗПРН и мерки в 

Програма от мерки на План 

за управление на риска от 

наводнения. 

 

  III. По уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС: 

Съгласно представената информация и извършената в Министерство на 

околната среда и водите проверка, в териториалния обхват на ПУРН в 

Източнобеломорски район попадат: 

• защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ) - 2 национални парка, 1 природен парк; 18 резервата; 9 

поддържани резервата; 121 природни забележителности; 218 защитени 

местности; 

• защитени зони по смисъла на ЗБР - 25 защитени зони за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и 19 защитени зони за 

опазване на дивите птици. 

Предвид обстоятелството, че проектът на ПУРН има предвиждания за 

защитените територии и защитени зони, попадащи в териториалния му 

обхват, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.36, ал.2 от 

Приета В Заданието е представен 

точният брой НП, ПП, ПР и 

резервати. Приемаме 

посочения в писмото на 

МОСВ брой на ПЗ и ЗМ за 

релевантен. 

В Заданието са включени 

всички ЗЗ в обхвата на РБУ. 
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Наредбата за ОС показва, че същият е допустим при съобразяване на 

произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с: 

• режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите 

за обявяването им и с утвърдените планове за управлението им; 

• режимите на защитените зони, определени със заповедите за 

обявяването им и плановете за управлението им. 

След преглед на представената информация и на основание чл.36, ал.З от 

Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 

проектът на ПУРН в Източнобеломорски район има вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените 

зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради следните м о т и в и :  

• При реализирането на заложените в проекта на ПУРН структурни 

мерки като нови корекции, реконструкция и ремонт на корекции, изграждане 

на нови диги и надграждане и възстановяване на съществуващи диги и др., 

които водят до изменение на бреговата линия на реките, както и почистване 

на речни участъци и дерета и др., се очакват: 

o Промени в ключови параметри на водите като скорост на течението, 

хидрохимични и физикохимични показатели на водите - елементи на 

защитените зони, които могат до доведат до изменения в хранителната 

база, местата за укрития и размножаване от значение за структурата, 

видовия състав и числеността на популациите на опазваните видове в 

зоните; 

o Прилагането на мерки като преустройство или изграждане на 

дренажни съоръжения и изграждане на прагове и баражи може да 

доведе до промени в параметрите на водозависимите биоценози, 

имащи отношение към природозащитното състояние на природните 

местообитания и на видовете, предмет на опазване в зоните, свързани с 

пряко и/ или косвено унищожаване и/или увреждане на крайречните и 

крайбрежни природни местообитания и местообитанията на видовете, 
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зависими от параметрите на водните екосистеми (безгръбначни, риби, 

земноводни, влечуги, бозайници); 

o Предложените мерки като изграждане на речни прагове и баражи 

вероятно ще окажат значително въздействие фрагментиране на реките 

като ключов елемент на защитените зони с линейна и непрекъсната 

структура, изпълняващи биокоридорна и свързваща функция, от 

значение за миграцията, географското разпространение и генетичния 

обмен между видовете; 

o Възможно нахлуване на агресивни инвазивни видове, които създават 

предпоставки за нови междувидови отношения с негативен ефект и 

трансформация на местообитанията, предмет на опазване в зоните; 

o Увреждане, унищожаване и фрагментация на местообитания, 

включително и на крайречни, необходими за почивка, гнездене, 

хранене, укритие, нощувка на видовете птици, предмет на опазване в 

зоните; 

o Основната мярка в проекта на ПУРН е почистване на речни корита, 

като за някои участъци в границите на защитени зони се предвижда, 

тази дейност да бъде извършвана ежегодно, което предполага трайно и 

необратимо увреждане и унищожаване на крайречни местообитания и 

местообитания и популации на видовете, зависими от водата. 

• Всички предложени структурни мерки, както и мярката за почистване 

на реки и дерета, ще доведат до различно по степен и продължителност 

безпокойство на видовете, включително и птици, предмет на опазване в 

защитените зони; 

• Кумулативно въздействие върху речните и езерните местообитания и 

местообитания на видове като ключови елементи в зоните от 

едновременното въздействие на други планове, програми и проекти и 

инвестиционни предложения (напр. застрояване, МВЕЦ, изземане на 

инертни материали, канализационни системи, ГПСОВ, бентове, прагове и 

др.) от прилагането на мерките, заложени в проекта на плана. 

 

  Оценката за степента на въздействие на ПУРН, в частност предвидените в Приета Разработен е Доклад за ОС в 
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него мерки, върху защитените зони следва да бъде изготвена като 

самостоятелен доклад, който се представя под формата на приложение към 

доклада за ДЕО съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 2 и 34, ал. 1 от 

Наредбата за ОС. 

При разработването на доклада за оценка на степента на въздействие 

(ДОСВ) да се има предвид следното: 

1. Докладът да следва структурата, посочена в чл. 23, ал. 2 от Наредбата за 

ОС. 

2. Да се направи описание и оценка на настоящото състояние на защитените 

зони на територията на Басейновата дирекция, в които са идентифицирани 

райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). 

3. Въз основа на конкретизиране на местата на прилагане на предвидените в 

плана мерки спрямо защитени зони: 

3.1. Да се идентифицират и анализират видовете въздействия върху 

структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони, 

които ще бъдат повлияни от реализирането на заложените в плана мерки. 

3.2 Да се оцени въздействието върху речните и крайречните местообитания 

от прилагане на мерките, които ще се реализират посредством съоръжения, 

които водят до изменение на бреговата линия (диги, корекции на реки, 

язовири). 

3.3 Да се оцени въздействието върху предмета и целите на защитените зони 

в обхвата на плана от прилагането на мерките, които предвиждат почистване 

на дерета, залесяване на площи във вододайни зони, залесяване на бреговете 

и заливаемите тераси с дървесни видове, особено в заливаеми територии. 

3.4 Да се оцени въздействието върху зоните от прилагане на мерките на 

плана за водните тела, предизвикани от промените в количеството и 

качеството на повърхностните води (напр. мерки като изграждане на нови 

корекции, възстановяване на компрометирани диги и др.). В доклада да се 

идентифицират участъците от реките извън населените места и попадащи в 

границите на защитени зони, за които е предвидено изграждане на нови 

корекции, прагове, баражи и диги. 

3.5. Да се оцени въздействието от мярката за почистване на речните корита, 

съответствие с дадените 

препоръки. 
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включително ежегодно, в речните участъци в границите на защитените зони, 

върху крайбрежните природни местообитания и местообитанията и 

популациите на видовете в границите на защитените зони с цел да бъдат 

препоръчани параметри, честота на прилагането на мярката, периода за 

прилагане или други алтернативни решения. 

4. Да се оцени въздействието на предвидените в плана мерки върху 

миграционните пътища (за хидробионти и сухоземни видове) от възможното 

унищожаване, увреждане и фрагментиране на местообитания и популации 

или трайно изменение в ключовите им параметри. Това въздействие е 

възможно да се прояви от предложената в плана мярка за изграждане на 

технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора - прагове, баражи и 

др. Вероятно е въздействието да бъде трайно и значително. 

5. Да се предложат смекчаващи мерки (различни от мерките, предмет на 

плана) за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване 

на неблагоприятните въздействия от прилагането на мерките на плана за 

всяка защитена зона. В случай на констатирани отрицателни въздействия 

върху защитени зони, да се проучат, анализират, оценят и препоръчат 

алтернативни решения (по смисъла на §3, т.7 и т.8 от Допълнителните 

разпоредби на Наредбата за ОС). 

6. Да бъде извършена оценка на очакваните „кумулативни въздействия" по 

смисъла на §3, т.10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС 

върху защитените зони и предмета на опазване в тях в резултат от сумарното 

въздействие на предвижданията на ПУРН. 

6. При установено наличие на обстоятелства по чл.ЗЗ от ЗБР да се проучат и 

представят възможности за прилагане на компенсиращи мерки по смисъла 

на чл.34 от същия Закон. 

7. Да се приложи актуален картен материал, който: 

• да визуализира разположението на установените източници на 

въздействия върху водите в защитените зони; 

• да онагледи местоположението на мерките, предвидени за 

осъществяване в плана по отношение на защитените зони. 

Данните да се представят и във формат ESRI shape file или ESRI 
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filegeodatabase в координатна система WGS84 UTM 35N. 

За определянето на степента на въздействие на плана да бъдат използвани 

количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 

местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), 

предмет на опазване в защитените зони спрямо представеността на 

местообитанията и видовете в съответните защитени зони и в мрежата от 

защитени зони като цяло съгл. чл. 32, ал. 2 от ЗБР. 

На интернет страница http://www.natura2000bg.org е публикувана най-

актуалната информация за предмета и целите на опазване на съответните 

защитени зони, попълнените стандартни форми с данни и оценки, картен 

материал и координатен регистър - документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР, 

която трябва да бъде използвана от експертите, изготвящи ДОСВ. 

ДОСВ трябва да бъде възложен на експерти, отговарящи на изискванията на 

чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС с компетентност в областта на 

фитоценологията, хидробиологията и зоологията - ихтиология, орнитология 

и др., в зависимост от целите и предмета на опазване в защитените зони. 

IV. Указания за последващите действия, които да се предприемат по 

процедурата по ЕО, в пич. ОС: След отразяване на горните бележки и 

съобразяване на дадените препоръки, следва да внесете в Министерство на 

околната среда и водите ДОСВ на проекта на ПУРН върху предмета и 

целите на защитените зони, изготвен съобразно препоръките, дадени в т. III 

по-горе. ДОСВ следва да бъде представен в един екземпляр на хартиен и 

два екземпляра на електронен носител за оценка на неговото качество 
на основание чл. 24, ал.1 от Наредбата за ОС и чл.20, ал.5 от Наредбата за 

ЕО. 

 

5.  ИАОС Изх. № 3807, София, 18.08.2016 г. 

До 

Г-н Георги Семерджиев,  

Директор на Басейнова Дирекция  

Източнобеломорски район 

На Ваш. Изх.№ РД-09.273/12.08.2016 г. 

  

http://www.natura2000bg.org/
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Относно: Консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 

 

Уважаеми Г-н Семерджиев, 

Изпълнителна агенция по околна среда приема без забележки заданието за 

обхвата и съдържанието на ЕО на ПУРН в Източнобеломорски район. 

 

6.  ОА Бургас № 24-00-334 (1)/18.08.2016 г. 

 

До 

Г-жа Мария Бабукчиева  

За Директор 

на Басейнова Дирекция  

Източнобеломорски район - Пловдив 

4020 гр. Пловдив ул. „Янко Сакъзов" № 35 

 

Уважаеми Госпожо Бабукчиева, 

Във връзка с писмо изх. № РД-09-273/12.08.2016 г. на Басейнова 

„Източнобеломорски район" Ви уведомявам за следното: 

Експертите от Областна администрация Бургас се запознаха с 

предоставените ни документи относно „Задание за съдържание и обхват на 

доклада за екологична оценка на ПУРН Източнобеломорски район 2016 - 

2021." и Схема за провеждане на консултации към него. 

Благодаря за предоставената ми възможност за запознаване и изразяване на 

становище, но моля да имате предвид, че в Областна администрация Бургас 

няма специалисти с необходимото образование, опит и квалификация, за да 

представят експертно становище по предоставените ни за обсъждане 

документи. 

 

  

7.  ОА Хасково Към РД-21-457-(1)/18.08.2016   
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До 

инж. Мария Бабукчиева 

Басейнова Дирекция "ИБР"  

Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

В отговор на ваши писма peг. № РД-09-263/08.08.2016г. и РД-09-

273/12.08.2016 г. Ви информирам, че подкрепям така изготвеният от Вас 

проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за 

Източнобеломорски район както и Екологична оценка на Плана за 

управление на риска от наводнения и нямам предложения за корекции и 

възражения. 

 

 

 

8.  ОД Земеделие - 

Кърджали 
Изх. № 4037/18.08.2016 

 

До 

Инж. Мария Бабукчиева  

За Директор на  

Басейнова Дирекция  

"Източнобеломорски район  

ул. Янко Сакъзов №35  

гр. Пловдив  

На Ваш изх. №РД-09-273/12.08.2016 г. 

 

Относно: Задание за обхват и съдържание iia екологична оценка (ЕО) на 

Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) в Източнобеломорски 

район. 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 
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Във връзка с процедура по провеждане на консултации в изпълнение на чл. 

19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

(ЕО) на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г.), 

Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали не възразява по така 

изготвеното Задание за обхват и съдържание на екологична оценка (ЕО) на 

Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) в Източнобеломорски 

район. 

 

9.  ОПУ Сливен Изх. № 24-00-143/19.08.2016 г. 

 

До Директора 

на Басейнова Дирекция  

„Източнобеломорски район‘ 

ул. „Янко Сакъзов" № 35  

4000 гр. Пловдив 

 

Относно: Консултации по проекта на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 

 

Уважаема инж. Бабукчиева, 

 

В отговор на Ваше писмо с изх. № РД-09-273/12.08.2016 г. Ви уведомявам, 

че Областно пътно управление Сливен не възразява срещу предложения 

проект на Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район. 

 

  

10.  Община Челопеч Ел. поща от Дата: 22.08.2016 14:45 

Подател: Община Челопеч ‹ob_chelopech@chelopech.org› 

 

Получател: Басейнова Дирекция ИБР Пловдив‹bd_plovdiv@abv.bg› 
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Уважаеми дами и господа, 

След като се запознахме с приоритетните цели на Плана, мерките за 

намаляване на риска от наводнения за басейна на р. Марица и методите за 

оценка на въздействията за района, в който попада община Челопеч, 

одобряваме предложенията за Задание за обхват и съдържание на ЕО на 

ПУРН в ИБР за 2016-2021 г. и с настоящето писмо даваме нашето 

положително становище. 

 

11.  РИОСВ Стара 

Загора 
Изх. № КОС-19-4558, гр. Стара Загора, 22.08.2016 г. 
 

До 

Инж. Мария Бабукчиева  

За Директор на Басейнова Дирекция  

„Източнобеломорски район” 

гр. Пловдив 

 

Относно: Консултации по проекта на Задание за обхват и съдържание на 

Екологичната оценка на План за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район за басейново управление. 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

 

Във връзка с Ваше писмо изх.№РД-09-273/12.08.2016 год. Ви уведомяваме, 

че след разглеждане на проекта на Задание за изготвяне на Екологична 

оценка на ПУРН, приемаме без забележки обхвата и съдържанието на 

Екологичната оценка на ПУРН - Източнобеломорски район. 

В териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора са Старозагорска , 

Сливенска, Ямболска област и община Тополовград - Хасковска област, 

които попадат изцяло в региона на ПУРН Източнобеломорски район за 

басейново управление. 

 

  

12.  РИОСВ Смолян Изх. № КОД – 14-775-(1), Смолян, 22.08.2016 г.   
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До 

Директора на Басейнова Дирекция  

Източнобеломорски район  

ул. "Янко Сакъзов" 35  

4000 гр. Пловдив 

 

Относно: Провеждане на консултации по изготвено задание за обхвата и 

съдържанието на Екологична оценка на проекта на План за управление на 

риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 

(ПУРН за ИБРБУ) 

 

Уважаеми Господин Семерджиев, 

 

Във връзка с провеждане на консултации по реда на чл. 19а, ал.З от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, 

съгласно разработена по чл.19, ал.З от същата наредба схема, Ви 

уведомявам, че РИОСВ - Смолян съгласува изготвеното Задание за обхват и 

съдържание на Екологична оценка на проект на План за управление на риска 

от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление (ПУРН 

за ИБРБУ). 

 

13.  РЗИ Ямбол Изх. № 03-05-1798/23.08.2016 г. 

 

До 

инж. Георги Семерджиев  

Директор на  

Басейнова дирекция  

„Източнобеломорски район"  

ул. „Янко Сакъзов"№ 35  

гр. Пловдив 4000 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

На Ваше писмо с изх. № РД-09-264/08.0Н.2016 

 

Относно: Консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка (ЕО) на Плана за управление на риска от наводнения 

(ПУРН) в Източнобеломорски район (ИБР) 

 

Уважаеми Господин Семерджиев, 

 

  РЗИ гр. Ямбол приема без допълнения предложения обхват и съдържание на 

ЕО на ПУРН в ИБР. На страница 103 в точки 334, 336, 337, 338, 340 и 341 от 

Приложение II е допусната неточност - с. Желю войвода не се намира в 

община Тунджа, област Ямбол. 

 

Приета Предложението е предадено 

на БДИБР и неточността е 

поправена в ПоМ, като 

поправките ще се отразят в 

окончателния вариант на 

ПУРН  

14.  РИОСВ Хасково Изх. № ПД-813/23.08.2016 г. 

 

ДО 

Директора на 

Басейнова дирекция  

„Източнобеломорски район 

4000, град Пловдив,  

ул. „Янко Сакъзов" № 35 

 

Относно: Провеждане на консултации по чл. 19а от Наредба за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата 

за ЕО) на изготвеното задание за определяне на съдържанието и обхвата на 

екологичната оценка на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 

 

Уважаеми Господин Семерджиев, 

 

В представеното задание за определяне обхвата и съдържанието на ЕО на 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

ПУРИ за Източнобеломорски район са засегнати всички реквизити по 

изготвяне на Екологична оценка посочени в чл. 86, ал. 3 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). 

Представена е схема за провеждане на консултации съгласно изискванията 

на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО. 

Във връзка с казаното по-горе РИОСВ-Хасково, няма забележки и 

препоръки към така представеното задание. 

 

 

 

 

15.  Общинска 

администрация 

Симеоновград 

Регистрационен индекс и Дата: С-4495#1/24.08.2016 г. 
 

До 

Басейнова дирекция  

Източнобеломорски район  

гр. Пловдив 

ул. "Янко Сакъзов" № 35 

 

На Ваш Р1-09-264/08.08.2016 г. 

 

Относно: Консултации по проект на План за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Община Симеоновград предлага в обхвата на екологичната оценка на горе 

посочения план да бъде включена и река Луда Яна, която преминава през с. 

Дряново и с. Троян, общ. Симеоновград, тъй като при проливни дъждове 

има опасност от наводнение на населените места. 

 

Неприета Предложението е предадено 

на БДИБР, но участъкът от р. 

Луда Яна е извън 

определените и утвърдени 

РЗПРН. Планът за 

управление на риска от 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

наводнения се разработва 

само за определените и 

утвърдени в този цикъл 

РЗПРН. 

16.  РЗИ Пловдив Изх. № 5378/24.08.2016 г. 

 

До 

Директора на Басейнова Дирекция 

„Източнобеломорски район"  

ул. „Янко Сакъзов" № 35  

гр. Пловдив 

 

Наш Вх. № 7181/15.08.2016 г.  

На Ваш Изх. № РД-09-273/12.08.2016 г. 

 

Уважаеми Г-н Директор, 

 

На Експертен съвет № 35/22.08.2016 г. беше разгледана предоставената от 

Вас информация по електронна поща, касаеща Вашето искане за становище 

във връзка с консултации по проект на задание за обхват и съдържание на 

екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район: 

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 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

(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 км
2
, 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. 

Целта на плана е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство 

и стопанската дейност за определените райони със значителен потенциален 

риск от наводнения за територията на Източнобеломорски район. 

Определени са основни приоритети, като опазване на човешкото здраве; по-

висока степен за защита на критичната инфраструктура и бизнеса; 

повишаване защитата на околната среда; подобряване на подготвеността и 

реакциите на населението;подобряване на административния капацитет за 

управление на риска от наводнения; 

Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, 

отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира 

аспектите на опазване на околната среда. В него е включена Програма от 

мерки, която се съсредоточава върху предотвратяването, защитата, 

подготвеността, включително прогнозите за наводнения и системите за 

ранно предупреждение. 

РЗИ не възразява, относно предложения проект на задание за обхват и 

съдържание на ЕО на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район. 

 

17.  Община Кричим  Изх. № РД-02-16-1-146/24.08.2016 г. 

 

До 

Директора на  

Басейнова Дирекция  

„Източнобеломорски район  
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

ул. „Янко Сакъзов" № 35  

гр. Пловдив 

 

На Ваши изх. №№ РД-09-264/08.08.2016 г. и РД-09-273/12.08.2016 г. 

 

Уважаеми Господин Директор, 

Във връзка с Ваши писма изх. № № РД-09-264/08.08.2016 г. и РД-09-273/ 

12.08.2016 г., в качеството си на Кмет на община Кричим отправям 

предложение за допълване проекта на Плана за управление на риска от 

наводнения в частта, касаеща землището на община Кричим. В Програмата 

от мерки за територията на община Кричим да бъдат включени следните 

мерки: 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението е предадено 

на БДИБР 

  1. Изграждане на подпорна стена по левия бряг на р. Въча, в южната част на 

гр. Кричим с обща дължина около 550 м и височина около 8 м; 

2. Изграждане на подпорна стена по десния бряг на р. Въча - в южната част 

на гр. Кричим с обща дължина около 150 м и височина около 6 м; 

3. Изграждане на подпорна стена по левия бряг на река Въча - в северната 

част на гр. Кричим до края на регулацията с обща дължина около 600 м и 

височина около 6- 8 м; 

4. Надграждане с 2 м и укрепване на съществуваща бетонова подпорна стена 

по десния бряг на река Въча в северната част на гр. Кричим. Участъка е с 

обща дължина 200 м. 

 

Приета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложенията за допълване 

проекта на ПУРН в частта, 

касаеща землището на 

община Кричим, са 

предадени на БДИБР 

БДИБР приема предложения 

1-4 при остойностено и 

осигурено от Общината 

финансиране на мерките. 

  5. Изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване на 

населението - хидротехническо съоръжение с допълващ елемент - сиренна 

система. 

Приложение: Картен материал - схема в мащаб 1:4000. 

 

Неприета 

 

По отношение на речните 

наводнения от р. Въча за гр. 

Кричим е изграден и действа 

пункт от системата за ранно 

предупреждение по програма 

ФАР за българо-турския 

трансграничен регион. Към 

тази система не е предвидено 
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сиренно оповестяване. 

За гр. Кричим е предвидена 

мярка с уникален код 

MA_11_04, код от каталога 

PRE15-PREP1-RR6-REAC16, 

предвиждаща "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-застрашените 

зони и др. 

Предложението се приема, 

ако изграждането на 

оповестителната система 

може да се включи в 

предвидената стойност за 

мярката в ПУРН. 

18.  РИОСВ 

Пазарджик 
Изх. № РД-17-3123(1), Пазарджик, 25.08.2016 год. 

 

До 

  



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 643 
 

№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 
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коментарите 

Басейнова ДИРЕКЦИЯ  

„Източнобеломорски район" 

гр. Пловдив 

ул. „ Янко Сакъзов" № 35  

 

На Ваш изх. № РД-09-273/12.08.2016 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: Консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклада за 

Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 

Във връзка с представеното от Вас задание за определяне на обхвата и 

съдържанието на доклада за екологична оценка за цитирания по-горе план, 

което приемаме като консултация съгласно изискванията на чл. 19а т. 3 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО (Наредбата за ЕО) 

изразяваме следното становище: 

 

I. По отношение на представеното задание и обхвата на доклада за ЕО: 

РИОСВ-Пазарджик няма бележки, препоръки и предложения към 

предложената структура и съдържание по отношение на представеното 

задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за ЕО. 

 

19.  НС ЕАД  

Клон Тополница 
Изх. № 2125/26.08.2016 

 

До Директора 

на Басейнова Дирекция-ИБР  

ул. Янко Сакъзов № 35  

гр. Пловдив 

 

На Ваше писмо изх. № РД-09-273/ 12.08.2016 г. 

Приети  
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Относно: Консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 

екологична оценка на плана за управление на риска от наводнение в 

Източнобеломорски район. 

 

Уважаеми госпожо Бабукчиева, 

 

След разглеждане на проекта за Задание на екологична оценка на ПУРН, 

предлагаме в обхвата на проекта да се добавят разрушени от наводненията и 

не възстановени участъци от предпазни диги и съоръжения по корекциите на 

реките, които в момента не функционират и увеличават риска от наводнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложенията са предадени 

на БДИБР 

 

  1.Корекция на р. Марица. 

Проводимостта на р. Марица е нарушена от повредени 

хидромелиоратативни съоръжения по реката. 

• Водохващане „Злокучене " в землището на с. Злокучене. Един от 

трите сегментни затвори е разрушен и отвора е засипан със земни маси. 

Проводимостта на съоръжението е намалена с 1/3. 

• Водохващане „Паша арк" над гр. Пазарджик. Разрушена е 

облицовката на дясната берма и при високи води дясната дига на р. Марица 

може да бъде скъсана. 

• Дюкера на ГНК „Алеко-Потока" при с. Ковачево е пропаднал поради 

понижение на дъното на реката след него с повече от 2 метра. 

Има нарушени участъци от предпазните диги които са рискови при по-

високи води, а те са: 

• Нарушена лява берма в землището на село Мирянци, преди 

заустването на р. Луда Яна. 

• Нарушена лява берма с опасност от разрушаване на дигата при с. 

Хаджиево, непосредствено преди моста на реката. 

• Разрушена дясна дига при заустването на изпускателя на ГНК „Алеко-

Потока" в р. Марица в землището на с. Ковачево. 

• Отнесена лява берма и разрушена лява дигата след моста при с. 

Приета 

 

БДИБР приема за включване 

в План за управление на 

риска от наводнения при 

направено остойностяване от 

НС ЕАД (проект). 
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Злокучене в землището на с. Бошуля с обща дължина около 400 м. 

Състоянието на разрушения участък е предаварийно. 

• Разрушени 2 участъка дясна дига в землището на с. Злокучене при 

сондажните кладенци за гр. Панагюрище. 

• Нарушена лява дига на разстояние около 4 км. над моста на при 

с.Злокучене в землището на с. Виноградец. 

• Разрушени 3 участъка дясна дига в землището на гр. Ветрен над моста 

на път Септември-Ветрен. 

 

  2.Корекция на p. Тополница. 

Повредени са и невъзстановени предпазни диги в следните участъци: 

• Разрушена дясна дига и кюне с дължина 130 м. при с. Юнаците (от км. 

7+250 до км. 7+380), включително и заустването на изпускателя на ГНК 

„Алеко-Потока". 

• Разрушена дясна берма с дължина 180 м. в землището на с. Юнаците 

(от км. 9+400 до км. 9+580). 

• Разрушена дясна берма с дължина 200 м. в землището на с. Юнаците 

(от км. 9+700 до км. 9+900). 

• Нарушени 3 участъка от дясната дига и бермата над моста в 

землището на с. Величково. 

• Необходимо е отваряне на кюне и уширяване на десен бряг 

непосредствено след моста на АМ „Тракия". 

• Разрушени 3 бр. дънни прагове от моста на АМ „Тракия" до моста в с. 

Калугерово. 

• Разрушена дясна дига в регулацията на с. Калугерово над моста на 

село Калугерово. 

 

Приета 

 

БДИБР приема за включване 

в План за управление на 

риска от наводнения при 

налично остойностяване 

(проект)  

 

  3. Корекция на р. Луда Яна. 

Повредени са при последните наводнения и не са възстановени предпазни 

диги в следните участъци: 

• Разрушена е лявата дига в участъка от км.8+400 до км.8+600 с 

дължина 130 м.в землището на с.Пищигово 

Неприета Извън РЗПРН, включване в 

следващ цикъл на ПУРН. 
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• Разрушена е лявата дига в землището на с.Пищигово от км.9+150 до 

км.9+250.с дължина около 100м. 

• Разрушена дясна дига в землището на с.Мало Конаре от км.3+700 до 

км.3+730 непосредствено след моста над река Луда Яна на път Пазарджик - 

Пловдив. 

• Разрушена дясна дига от км. 11+400 до км. 11+500 в землището на с. 

Пищигово общ.Пазарджик 

• Разрушен ляв бряг на корекцията на река Луда Яна в Збр.участъка от 

км. 14+300 до км. 16+100 с обща дължина около 800 м.в землището на 

с.Черногорово. 

 

Считаме,че включването на нашите предложения в обхвата на плана и в 

мерките за изпълнение ще допринесе за ограничаване риска от наводнения. 

 

20.  НС ЕАД  

Клон София 
Изх. № 426/29.08.2016 г. 

 

До 

Инж. Мария Бабукчиева  

За Директор на Басейнова дирекция  

"Източнобеломорски район"  

ул."Янко Сакъзов" № 35  

Пловдив, 4000 

 

На Ваш изх. № РД-09-273/12.08.2016 год. 

 

Относно: Консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения 

Източнобеломорски район 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

След запознаване с изпратените ни материали, изказваме следното 

становище относно предвиденото в проекта за Задание за обхват и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението е предадено 

на БДИБР 
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съдържание на Екологична оценка на Плана за управление на риска от 

наводнения Източнобеломорски район. 

Като цяло приемаме предложената Програма от мерки за РЗПРН за ИБРБУ, 

обхващащи територията на Община Ихтиман, Софийска област, с 

уточнението, че изпълнението на тези мерки, които пряко засягат обекти и 

съоръжения, собственост или стопанисвани от "Напоителни системи ЕАД - 

София-клон", трябва да се извършват след съгласуване с клона. 

Забележки имаме по следните позиции: 

 

 

  поз.1531 - в описанието на мярката е необходимо да се направи корекция - 

да отпадне текста "...подходната част към преливника..." и "...поддържане на 

облицовката на преливното съоръжение в добро състояние... ", тъй като 

яз.Бакър дере няма изграден преливник. 

 

Приета 

 

За допълване в ПУРН от 

БДИБР 

  поз.1534 - в описанието на мярката некоректно са отразени имената на 

реките Венковска и Сърашлийска. 

• реката, обозначаваща горния край на участъка от р.Мъти вир, 

написана като Венковска, всъщност в активите на МЗХ и клона се води като 

р.Малка. Ако в района има р.Венковска, тя не зауства директно в корекцията 

на р.Мъти вир. 

• реката, обозначаваща долния край на участъка от р.Мъти вир, 

написана като Сърашлийска, всъщност е р.Сборна, която се образува от 

сливането на р.Сърашлийска и р.Черньовска 

 

Приета Ще бъде отразено в ПоМ и в 

GIS слоевете на БДИБР 

  поз.1541 - добре е да се прецизира описанието на мярката. Необходимо е да 

се уточни какво се има предвид под "..прекъсване на лявата дига.. " и в какъв 

момент 

Ако става въпрос за лявата дига на корекцията на р.Мъти вир и мястото на 

предвиденото аварийно прекъсване е непосредствено над моста на пътя за 

с.Мирово, това ще доведе до заливане на обработваеми земеделски земи. 

Разлив на води в този район може да стане причина за заливане на самия път 

и дестабилизиране на мостовото съоръжение. Освен това водонасищането на 

Приета БДИРБ приема мярката да 

отпадне, тъй като 

предложението на НС клон 

София не би имало ефект 

върху намаляването на риска 

от наводнения в РЗПРН 
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корекционната дига на р.Мъти вир откъм въздушната страна носи риск от 

компрометирането й в по-голям участък от зоната на отварянето. 

Предлагаме да се обмисли вариант, ако в краен случай се наложи аварийно 

облекчаване на корекцията на р.Мъти вир чрез прекъсване на лявата дига, 

това да се извърши по-надолу по течението - след моста на АМ "Тракия". 

Терените вляво от реката в този участък не са обработваеми, а и в района 

няма елементи от техническата инфраструктура, които може да бъдат 

сериозно увредени. 

 

Отново отбелязваме, че към такава мярка е желателно да се пристъпи 

само в много краен случай и задължително действията да са съгласувани с 

клона, с цел оказване възможното съдействие от наша страна. 

 

21.  РЗИ Бургас Изх. № 25-03-24/30.08.2016 г.  

 

До 

Инж.Мария Бабукчиева 

За Директор 

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район" 

ул. „Янко Сакъзов"№35 

гр. Пловдив 

e-mail: bd plovdivta abv.bg 

 

На Ваш № РД-09-273/12.08.2016 г. 

 

Относно: Консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 

 

Уважаема Инж. Бабукчиева, 

Във връзка с изпратеното от Вас писмо и след запознаване с изготвения 

Приети Неприложимо 
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проект от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда към 

ПУРН, РЗИ-Бургас Ви уведомява: 

Съгласно изискванията на чл. 19а, т.2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм.-ДВ бр. 

3 от 2006 г.),(В сила от 01.07.2004 г., Приета с ПМС №139 от 24.06.2004 г., 

Обн.ДВ бр.57 от 2 Юли 2004 г.) възложителят провежда консултации със 

съответните специализирани компетентни органи по чл.13, т.1 относно 

съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на 

околната среда и риска за човешкото здраве. Съгласно чл.13, т.1, когато 

компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка е Министърът на околната среда и 

водите, становище по поисканото задание следва да се издаде от 

Министерството на здравеопазването, към което следва да се обърнете. 

 

22.  РЗИ Ст. Загора Изх.№ ВП-ЗК-796/30.08.2016 г. 

 

До 

Директора 

на Басейнова Дирекция  

„Източнобеломорски Район"  

ул.„Янко Сакъзов" № 35 

гр. Пловдив 4000  

bd_plovdiv@abv.bg 

 

Относно: Консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка /ЕО/ на План за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район. 

 

Уважаеми Г-н Директор, 

В отговор на Ваше писмо с изх. № РД-09-273 / 12.08.2016 г. и с наш вх. № 

ВП-ЗК-496 / 15.08.2016 г., Ви уведомяваме: 

Целта на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

Приети  
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район е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие 

върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 

стопанската дейност за определените райони със значителен потенциален 

риск от наводнения за територията на Източнобеломорски район. Той 

разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, 

отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира 

аспектите на опазване на околната среда, като осигурява високо ниво на 

опазването и. В него е включена Програма от мерки, която се съсредоточава 

върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително 

прогнозите за наводнения и системите за ранно предупреждение. 

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 

 Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната 

инфраструктура и бизнеса 

 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на 

населението 

 Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за 

управление на риска от наводнения 

Основна цел на разработването на програмата от мерки, като част от Плана 

за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район е 

ефективното управление 

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. Процесът на 

определяне на обхвата и съдържанието има за цел да: 
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 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; 

 определи метод за генериране и оценка на разумни алтернативи; 

 представи проект за съдържание на Доклада за екологична оценка. 

Планът за управление на руска 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. Предвиден е период от 6 

години - 2016 - 2021 г., за който ще бъдат оценявани положителните и 

отрицателните въздействия. 

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, обхваща общо 12 

области, като цялото население на областите Кърджали, Пловдив, Стара 

Загора и Хасково и почти цялото население на областите Пазарджик, Ямбол, 

Сливен и Смолян. Част от населението на областите Бургас и Софийска 

област също е част от Източнобеломорски район, както и пренебрежимо 

малка част от, населението на област Габрово и област Благоевград. В този 

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 км , 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 
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и Република Турция. 

Въз основа на анализа на предвижданията на Плана за управление на риска 

от наводнения в Източнобеломорски район да се предложат мерки за: 

   предотвратяване заливането при наводнение на питейни 

водоизточници и предпазване от замърсяване на водата в тях. 

Приета  За 4 (при които е 

възможно) от 9 минерални 

водоизточника, попадащи в 

райони под заплаха от 

наводнения при сценарий с 

малка вероятност, има 

предвидени марки за защита, 

тоест остават извън залетите 

площи 

 За 395 от 565 ВиК обекти – 

водовземни съоръжения и 

помпени станции, попадащи 

в райони под заплаха от 

наводнения при сценарий с 

малка вероятност, има 

предвидени марки за защита, 

тоест остават извън залетите 

площи. Останалите 170 

обекта са предимно в 

границите на реките, поради 

което не е възможно, нито е 

релевантно да бъдат взети 

мерки за предпазване от 

заливане. 

 

23.  РИОСВ Бургас Изх. № ПД-2058 (1)/31.08.2016 г. 

 

До 

Басейнова дирекция  

Приети Неприложимо 
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"Източнобеломорски район 

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35 

 

Относно: Провеждане на консултации по проект на Задание за обхват и 

съдържание на Екологична оценка на плана за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

Във връзка с постъпилото задание за обхват и съдържание на Екологична 

оценка на плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

район с вх. № ПД- 2058/16.08.2016 г., Ви информираме за следното: 

I. По отношение на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична 

оценка : 

Съгласно чл. 19а, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО 

на планове и програми (ДВ, бр. 57/04 г., изм. доп. ДВ. бр. 3/2006 г. изм. ДВ. 

бр.29 от 16 април 2010 г изм. ДВ. бр.94 от 2012 г.), приемаме представената 

информация от Ваша страна за провеждане на консултации за определяне 

обхвата и съдържанието на ЕО с компетентния орган РИОСВ Бургас, като 

Ви уведомяваме за следното: 

Представеният обхват и съдържание на Екологична оценка на плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район е 

структуриран, съгласно изискванията посочени в чл. 86 от Закона за 

опазване на околната среда (обнародван в ДВ. бр. 91 от 25.09.2002, изм. и 

доп. ДВ. бр. 32 от 24.04.12 г., изм. ДВ бр. 12/2016 г. в сила от 12.02.2016 г.), 

като РИОСВ – Бургас няма допълнителни предложения към така 

представения обхват по Доклад за екологична оценка. 

 

24.  МЗ 

Главен държавен 

здравен 

инспектор 

Изх. №. 66-00-74/02.09.2016 

 

До 

Инж. Мария Бабукчиева  

Директор на  

Приети Предложението е предадено 

на БДИБР  

Съоръженията са включени 

към приоритетните обекти, 

като приоретността на 
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Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район" 

 

На Ваш № РД-09-272 от 12.08.2016 г. Към Наш № 66-00-74 от 16.08.2016 г. 

 

Относно: Консултации по задание за екологична оценка (ЕО) на План за 

управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (ПУРН-

ИБР) за периода 2016-2021 г. 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

Във връзка с получено в Министерство на здравеопазването Ваше писмо 

относно провеждане на консултация по заданието за обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка (ЕО) на План за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) на Източнобеломорски район за периода 2016-2021 г., 

Ви информираме следното: 

Според представеното задание, целта на ПУРН е да създаде условия за 

намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, 

околната среда, културното наследство и стопанската дейност за 

определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за 

територията на Източнобеломорски район. 

За постигането на целта в плана са включени широк кръг от мерки - от 

почистване на речни корита, изграждане на инженерни съоръжения (диги, 

валове, канали и др.) до повишаване подготвеността на населението за 

реакции при наводнения и на административния капацитет на 

компетентните органи, подобряване на контрола, изграждане на 

мониторингови и информационни системи и др. 

От представеното предложение за обхват и съдържание на Екологична 

оценка на ПУРН за Източнобеломорски район е видно, че в същата са 

предвидени различни раздели, в които ще бъде анализирано и оценено 

сегашното състояние на околната среда, както и възможността и степента на 

въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда в т.ч. 

и по отношение здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

мерките е определена по 

методика, приета за 

използване на национално 

ниво. 

Линк за сваляне 

публикуваната Методология 

за определяне и 

остойностяване на 

алтернативи/мерки, избор на 

мерки, избор на сценарий 

чрез анализ разходи-ползи, 

част от която (на края на 

документа) е подходът за 

приоритизиране на мерките -  

http://earbd.org/files/File/PUR

N/First_PURN_project/R_5_2_

1_Metodologiya.pdf. 

 

•За 4 от 9 минерални 

водоизточника, попадащи в 

райони под заплаха от 

наводнения при сценарий с 

малка вероятност, има 

предвидени марки за защита, 

тоест остават извън залетите 

площи 

•За 395 от 565 ВиК обекти – 

водовземни съоръжения и 

помпени станции, попадащи 

в райони под заплаха от 

наводнения при сценарий с 

малка вероятност, има 
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човешкото здраве, при прилагане на ПУРН. 

При анализиране моментното състояние на компонентите и факторите на 

околната среда и идентифициране и характеризиране на възможните 

рискови фактори, които могат до доведат до неблагоприятно повлияване на 

човешкото здраве специално внимание да се обърне върху очакваното 

влияние на мерките, свързани с изграждане на различни инженерни 

съоръжение за защита и др. върху състоянието на повърхностните и 

подземни води и по специално върху налични водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване и водоизточници, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди, допустимостта на 

предложените мерки с изискванията към режима, забраните и 

ограниченията, които следва да се спазват в санитарно-охранителните зони 

на тези водоизточници. 

 

предвидени марки за защита, 

тоест остават извън залетите 

площи. Останалите 170 

обекта са предимно в 

границите на реките, поради 

което не е възможно, нито е 

релевантно да бъдат взети 

мерки за предпазване от 

заливане 

 

  Самите водовземни съоръжения за добив на питейни води или на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

следва да бъдат включени към приоритетните обекти, които подлежат на 

защита от наводнения, а мерките с тази цел следва да бъдат определени като 

първостепенни по важност и време за реализация. 

 

  

  В Доклада за ЕО на ПУРН да се предложат мерки за здравна защита и 

управление на риска, ако такива са необходими. 

 

 В Доклада за ЕО са 

предвидени мерки в т. 11.2.2  

25.  Община 

Казанлък 
Изх. № 24-06-21#2, 07.09.2016 г. 

 

До 

Г-н Георги Колев Семерджиев 

Директор 

Басейнова Дирекция  

„Източнобеломорски район 

ул. "Янко Сакъзов" № 35 

4000, гр. Пловдив 

Приети Неприложимо 
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Във връзка със: Закона за опазване на околната среда и с изпълнение на чл. 

19а от Наредбата за извършване на екологична оценка на планове и 

програми, писмо с изх. № РД-09-273/12.08.2016 г., наш вх. № 24-06-

21#1/15.08.2016 г. 

 

Относно: "Консултации но проект на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район" 

 

Уважаеми Г-н Семерджиев, 

Във връзка с гореупоменатото постъпило писмо с изх. № РД-09-

273/12.08.2016 г., наш входящ № 24-06-21#1/15.08.2016 г. до: „всички 

заинтересовани страни от изготвяне на Екологична оценка на Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район", Ви 

уведомяваме за съгласието си и положителното становище на Община 

Казанлък, относно: 

Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в 

Източнобеломорски район за басейново управление на водите (ИБРБУ) - 

2016-2021 г. 

Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ПУРИ в ИБРБУ - 

2016-2021 г. 

Идентификация на обществената поръчка - ..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" 

- Договор № 10/ 25.07.2016 г. с: 

1. Обхват на ПУРН на ИБРБУ; 

2. Приоритети и цели на План за управление на риска от наводнения в 

ИБРБУ. 

 

26.  Министерство 

на земеделието и 
Изх. № 92-554/07.09.2016 г. 

 

  



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 657 
 

№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

храните До Г-жа Мария Бабукчиева  

Директор на Басейнова дирекция  

Източнобеломорски район 

гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов" № 35 

 

На Ваш № РД 09-272/12.08.2016 г. 

 

Относно: Консултации по проект на План за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район и Консултации по проект на 

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 

 

Уважаема Госпожо Бабукчиева, 

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерство на земеделието и 

храните с вх. per. № 92-554 / 16.08.2016 год., относно „Консултации по 

проект на План зa управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

район и Консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 

Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район", Министерство на земеделието и храните 

изразява следното становище: 

 

  В плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) се вменяват 

отговорности на ИАГ по отношение за финансиране на залесяванията и 

укрепвания на значителни площи (над 60 000 дка). В ПУРН липсва 

информация относно собствеността и начина на трайно ползване на 

поземлените имоти, в които ще се прилагат тези мерки. Изясняването на 

този въпрос е от важно значение с оглед постигане на предварително 

съгласие от собствениците на засегнатите имоти и установяването на 

отговорността за изпълнението на предвидените съгласно плана залесявания. 

Предвид функциите и задълженията на ИАГ, същата следва да бъде заличена 

в ПУРН като отговорна институция по отношение на финансирането на 

дейностите по залесяването и укрепване/ осигуряване на скатовете за 

Прието 

 

Предложението е предадено 

на БДИБР  

Мярката отпада предвид 

представеното становище на 

МЗХ. Компенсиращо, по 

предложения, постъпили в 

процеса на консултации на 

ПУРБ, в ПУРБ са въведени 

нови мерки за забрана и 

ограничаване на сечите във 

връзка с намаляване риска от 
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задържане. Когато тези дейности, предвидени за изпълнение по плана, ще се 

извършват в горски територии - държавна собственост, те следва да бъдат 

финансирани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. В 

останалите случаи отговорността за осигуряване на средства за тяхното 

реализиране е на собствениците/ползвателите на поземлените имоти, или от 

заинтересованите ведомства. Трябва да се има предвид, че за мери, пасища и 

ливади - общинска собственост, с оглед запазването на земеделските земи, с 

разпоредбата на § 6а от Закона за опазване на земеделските земи е въведена 

забрана за промяна на тяхното предназначение. 

 

наводнения в РЗПРН на ИБР. 

За всички мерки с код 

PRE1-RR1-REAC1 

"Залесяване на бреговете 

и заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове" се извършват 

следните промени: 

- в описанието се добавя 

текста: "Дейностите да се 

извършват в горски 

територии - държавна 

собственост” 

- единичната цена за 

залесяване става 1000 

лв./дка, а количеството се 

намалява в съответствие с 

предложението на МЗХ и 

за запазване на общата 

стойност на мярката 

- Източници (инструменти) 

за финансиране –МЗХ, 

държавните предприятия 

по чл.163 от Закона за 

горите; 

- Компетентна институция/ 

лице за изпълнението на 

мярката - МЗХ, 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 659 
 

№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

държавните предприятия 

по чл.163 от ЗГ 

Тъй като мярката е с 

възможно позитивно 

въздействие и се постигат 

и цели на ПУРБ и РДВ, 

мерките са включени и 

финансирани в ПоМ на 

ПУРБ. 
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  Залесяването и другите дейности, попадащи в границите на защитени 

територии и защитени зони по НАТУРА 2000, следва да се извършва в 

съответствие с установените режими в заповедите им за обявяване и 

приложимата нормативна уредба. 

Със заложената в ПУРН цена за залесяване, в размер на 50 лв./дка, не е 

отчетен фактът, че залесяването е комплексна дейност. Във връзка с това 

при определянето на цената за залесяване на единица площ трябва да се 

вземат предвид разходите за почвоподготовка, закупуване или събиране, 

добив и производство на горски репродуктивни материали, транспорт и 

временно съхранение на посадъчен материал, труд при засаждане/засяване, 

както и тези за поддръжка на създадените култури - попълване (презасяване 

или презасаждане) и отглеждане на културите до 3 години след 

залесяването. Средната цена за извършването на тези дейности е около 1000 

лв./дка (за календарната 2016 год., определената цена за компенсационно 

залесяване възлиза на 1 063.00 лв./дка). 

  

  По отношение на проекта на „План за управление на речните басейни в 

„Източнобеломорски район" считаме, че с него не следва да се разширява 

приложното поле на Наредба № 3 / 16.10.2000 год., като се въвеждат 

допълнителни забрани, каквито фигурират в точка 7.2.6.8. Мерки, насочени 

към горското стопанство -допълваща мярка, която предвижда забрана за 

провеждане на сечи с изключение на санитарни и отгледни сечи във 

водосбора на водохващанията от повърхностни води, предназначени за 

питейно битово водоснабдяване. Предлаганите мерки следва да бъдат 

съобразени с Наредба № 3 / 16.10.2000 год. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните 

зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово 

водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използване за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, където е предвидено в 

пояс II „ограничаване", а в пояс III „ограничаване при доказана 

необходимост" на изсичане на гори, с изключение на отгледни сечи. В 

останалата част на водосборите следва да се прилагат ограниченията 

предвидени в Закона за горите и Наредба № 8/2011 г. за сечите в горите, 

Неприета Предложенията са предадени 

на БДИБР 

Предложенията касаят ПУРБ 

и не са релевантни в този 

случай. 
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където има въведени специфични изисквания, касаещи защитните и 

специални горски територии. 

 

27.  Напоителни 

системи ЕАД – 

клон Средна 

Тунджа, Сливен 

Изх. № РД-02-807/07.09.2016 г. 

На Ваш изх. № 70-4318/24.08.2016 г. 

 

До Директор на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район - гр. Пловдив 

ул. „Янко Сакъзов“ №35 

 

Относно: Предложените мерки в проекта на „План за управление на риска 

от наводнения (ПУРН) 2016 г. - 2021 г.” и проект на Задание за обхват и 

съдържание на екологична оценка за Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район”. 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

След запознаване с изпратените ни материали и с информацията за 

предложените мерки в ПУРН на сайта на Басейнова дирекция ”Източно-

беломорски район”, изказваме следното становище относно предвидените 

мерки в проекта на ПУРН 2016г.÷2021г., засягащо МЗХ, респективно 

”Напоителни системи“ ЕАД: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението е предадено 

на БДИБР 

  1. Excel row 281, № по ред 278 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ ............. – .. ...........”, гр. Елхово, общ. Елхово. 

„Напоителни системи” ЕАД не е собственик на  диги в гр. Елхово. 

Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е собственика на имота 

/дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на 

мярката и източниците на финансирането й. 

2. Excel row 288, № по ред 285 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........покрай канала Ченгендере............. – .. ...........”, гр. Елхово, 

общ. Елхово. „Напоителни системи” ЕАД не е собственик на диги в гр. 

Елхово. Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е собственика на 

Приета Предложенията касаят ПУРН 

по отношение отговорности 

на„Напоителни системи” 

ЕАД 

 

Отговорен за изпълнение на 

изписаните мерки трябва да е 

собственика на имота 

/дигите/. „Напоителни 

системи” ЕАД няма 
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имота /дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение 

на мярката и източниците на финансирането й. 

3. Excel row 291, № по ред 288 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........по десния бряг на р. Тунджа............. – .. ...........”, гр. 

Елхово, общ. Елхово. „Напоителни системи” ЕАД не е собственик на диги 

по р. Тунджа в общ. Елхово. Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е 

собственика на имота /дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма 

отговорност по изпълнение на мярката и източниците на финансирането й. 

4. Excel row 293, № по ред 290 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........Локална защита чрез изграждане на земно-насипна 

дига............. – .. ...........”, гр. Елхово, общ. Елхово. „Напоителни системи” 

ЕАД не е собственик на диги в общ. Елхово. Отговорен за изпълнение на 

мярката трябва да е собственика на имота /дигите/. „Напоителни системи” 

ЕАД няма отговорност по изпълнение на мярката и източниците на 

финансирането й. 

5. Excel row 320, № по ред 317 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........Изграждане на земно-насипна дига по левия бряг на р. 

Тунджа .... от най-северната част на с. Веселиново ........... до вливането на р. 

Мочурица– .. ...........”, с. Веселиново, общ. Тунджа. „Напоителни системи” 

ЕАД не е собственик на диги по р. Тунджа. Отговорен за изпълнение на 

мярката трябва да е собственика на имота /дигите/. „Напоителни системи” 

ЕАД няма отговорност по изпълнение на мярката и източниците на 

финансирането й. 

6. Excel row 324, № по ред 321 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........Изграждане на земно-насипна дига ............. по десния 

бряг на р. Тунджа над гр. Ямбол ........– .. ...........”, гр. Ямбол, общ. Ямбол. 

„Напоителни системи” ЕАД не е собственик на диги по р. Тунджа. 

Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е собственика на имота 

/дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на 

мярката и източниците на финансирането й. 

7. Excel row 325, № по ред 322 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........Изграждане на земно-насипна дига ............. по левия бряг 

отговорност по изпълнение 

на мярката и източниците на 

финансирането им. 

 

Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район 

приема да промени в ПУРН 

отговорната за изпълнението 

на мярката институция в 

предложения 1-17 и 19 и 

източника на финансиране и 

степента на изпълнение на 

мерките от предложение 18. 
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на ляв приток на р. Тунджа, заустващ в северната част на с. Окоп ........– .. 

...........”, с. Окоп, общ. Тунджа. „Напоителни системи” ЕАД не е собственик 

на диги по ляв приток на р. Тунджа. Отговорен за изпълнение на мярката 

трябва да е собственика на имота /дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма 

отговорност по изпълнение на мярката и източниците на финансирането й. 

8. Excel row 327, № по ред 324 – Мярка „Надграждане на земно-насипна 

дига и комбинация ........Надграждане на .....земно-насипна дига ............. по 

........ р. Тунджа....................”, с. Ханово, общ. Тунджа. „Напоителни системи” 

ЕАД не е собственик на дигите по р. Тунджа. „Напоителни системи“ ЕАД не 

може да извършва ново строителство, реконструкция и основни ремонти на 

обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, каквото 

представлява и надраждането на дигите. Собственика на дигите е в правото 

да възлага извършване на ново строителство, реконструкция и основни 

ремонти. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на 

мярката и източниците на финансирането й. 

9. Excel row 331, № по ред 328 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........Локална защита чрез изграждане на земно-насипна 

дига............. – .. ...........”, с. Крушаре, общ. Сливен. „Напоителни системи” 

ЕАД не е собственик и не стопанисва диги на р. Тунджа в общ. Сливен. 

Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е собственика на имота 

/дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на 

мярката и източниците на финансирането й. 

10. Excel row 332, № по ред 329 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ Изграждане на земно-насипна дига.... по левия бряг на р. 

Тунджа ......... – .. ...........”, с. Самуилово и с. Крушаре, общ. Сливен. 

„Напоителни системи” ЕАД не е собственик и не стопанисва диги на р. 

Тунджа в общ. Сливен. Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е 

собственика на имота /дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма 

отговорност по изпълнение на мярката и източниците на финансирането й. 

11. Excel row 334, № по ред 331 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ Изграждане на земно-насипна дига.... по левия бряг на р. 

Тунджа ......... – .. ...........”, с. Жельо войвода и с. Завой. „Напоителни 
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системи” ЕАД не е собственик и не стопанисва диги на р. Тунджа в 

посочения участък. Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е 

собственика на имота /дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма 

отговорност по изпълнение на мярката и източниците на финансирането й. 

12. Excel row 336, № по ред 333 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ Изграждане на земно-насипна дига............. – .. ...........”, с. 

Крушаре. „Напоителни системи” ЕАД не е собственик на диги в землището 

на с. Крушаре. Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е собственика 

на имота /дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по 

изпълнение на мярката и източниците на финансирането й. 

13. Excel row 337, № по ред 334 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ Локална защита, чрез изграждане на земно-насипна 

дига............. – .. ...........”, с. Жельо войвода и      с. Завой. „Напоителни 

системи” ЕАД не е собственик на диги в посочения участък. Отговорен за 

изпълнение на мярката трябва да е собственика на имота /дигите/. 

„Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на мярката и 

източниците на финансирането й. 

14. Excel row 338, № по ред 335 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ Локална защита, чрез изграждане на земно-насипна 

дига............. – .. ...........”, с. Самуилово и с. Крушаре. „Напоителни системи” 

ЕАД не е собственик на диги в посочения участък. Отговорен за изпълнение 

на мярката трябва да е собственика на имота /дигите/. „Напоителни системи” 

ЕАД няма отговорност по изпълнение на мярката и източниците на 

финансирането й. 

15. Excel row 339, № по ред 336 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ Изграждане на земно-насипна дига............. – .. ...........”, с. 

Крушаре, с. Желю Войвода. „Напоителни системи” ЕАД не е собственик на 

диги в землищата на с. Крушаре и с. Желю Войвода. Отговорен за 

изпълнение на мярката трябва да е собственика на имота /дигите/. 

„Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на мярката и 

източниците на финансирането й. 

16. Excel row 340, № по ред 337 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 
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и комбинация ........ Локална защита, чрез изграждане на земно-насипна 

дига............. – .. ...........”,  с. Желю Войвода.. „Напоителни системи” ЕАД не е 

собственик на диги в землището на с. Желю Войвода. Отговорен за 

изпълнение на мярката трябва да е собственика на имота /дигите/. 

„Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на мярката и 

източниците на финансирането й. 

17. Excel row 343, № по ред 340 – Мярка „Изграждане на земно-насипна дига 

и комбинация ........ Локална защита, чрез изграждане на земно-насипна 

дига............. – .. ...........”, с. Желю Войвода и с. Завой. „Напоителни системи” 

ЕАД не е собственик на диги в землищата на с. Желю Войвода и с. Завой. 

Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е собственика на имота 

/дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение на 

мярката и източниците на финансирането й. 

18. Мерки на редове под № №  361,367,374,376,380 да бъдат обединени в 

обща мярка – Възстановяване и надграждане на компрометирани диги - 

Корекция на р. Мочурица от пътя Зимница – Чарда срещу течението до с. 

Деветак, землища на с. Зимница, с. Воденичане,        с. Палаузово, с. 

Маленово. За отговорник  да се запише „Напоителни системи” ЕАД. За 

потенциален източник на финансиране да се запише – МЗХ, чрез 

Републикански бюджет – ПМС № 201/14.07.2011 г.  Индикативна стойност 

3585438,88 лв. без ДДС. Степен на изпълнение – започнато. 

19. Еxcel row 371, № по ред 368 – Мярка „Надграждане на диги – 

възстановяване и надграждане на ...... лявата предпазна дига в зоната на с. 

Чарда“.  „Напоителни системи” ЕАД не е собственик на диги в землището на 

с. Чарда. Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е собственика на 

имота /дигите/. „Напоителни системи” ЕАД няма отговорност по изпълнение 

на мярката и източниците на финансирането й. 

 

28.  Напоителни 

системи ЕАД 

Клон Марица 

Вх. № РД-09-273 / 08.09.2016 

До Директора на Дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и 

концесии при МЗХ 

На Ваш изх. № 70-4318/24.08.2016 г.  
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До Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район - гр. 

Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35 

 

Относно: Предложените мерки в проекта на „План за управление на риска 

от наводнения (ПУРН) 2016 г. - 2021 г.” и проект на Задание за обхват и 

съдържание на екологична оценка за Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район”. 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

„Напоителни системи” ЕАД клон Марица, Ви уведомява, че извършва 

обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите 

експлоатация и поддръжка на водостопански системи и съоръжения – 

публична държавна собственост съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за водите 

(предпазни диги, Дунавски диги, корекции на реки, отводнителни системи, 

отводнителни полета, отводнителни помпени станции и ретензионни 

язовири) включени в Приложение № 1 към Договор № РД-50-43/03.04.2014 г 

сключен между „Напоителни системи” ЕАД и МЗХ. Съгласно договора, 

„Напоителни системи” ЕАД може да извършва и възлага проектиране, 

текущи и аварийни ремонти на обекти за предпазване от вредното 

въздействие на водите /ОПВВВ/, включени в Приложение №1 към него, след 

съгласуване с МЗХ и съответната областна дирекция  „Земеделие”. 

 

След запознаване с изпратените ни материали и с информацията за 

предложените мерки на сайта на Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район”, изказваме следното становище: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложението е предадено 

на БДИБР 

  1. Във връзка с всяка една от предложените мерки в ПУРН е необходимо да 

бъде споменато, че „Напоителни системи” ЕАД клон Марица не е 

собственик на диги. Отговорен за изпълнение на мярката трябва да е 

собственика на имота /дигите/, който в случая е МЗХ. 

2. По Договор № РД-50-43/03.04.2014 г. за поддръжка на обекти за 

предпазване от вредното въздействие на водите „Напоителни системи” ЕАД 

Приета 

 

 

Отговорен за изпълнение на 

мярката е собственика на 

имота /дигите/, който в 

случая е МЗХ 
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клон Марица извършва текущи ремонти след предварително  съгласуване на 

мероприятията с МЗХ – собственик на дигите. 

 

  3. Заложените мерки засягат основно обекти за ПВВВ, включени в 

Приложение №1 от Договор № РД-50-43/03.04.2014 г. и считаме, че следва 

всяка дейност, свързана с тях, да бъде съгласувана с „Напоителни системи” 

ЕАД като стопанин и МЗХ като собственик на горецитираните обекти. 

 

Приета 

 

БДИБР - При изпълнение на 

ПУРН мерки, засягащи 

основно обекти за ПВВВ, 

включени в Приложение №1 

от Договор № РД-50-

43/03.04.2014 г. 

  Във връзка с водоподаването за напояване и язовири, собственост на 

„Напоителни системи” ЕАД : 

 

  

  1. Посочените области Хасково и Пловдив не отговарят на населените места.  

2. Мярка №888 се отнася за яз. Златовръх- заложено е възстановяване на 

свлечен воден откос, което е изключително трудно. 

 

  

  3. В няколко землища посочената мярка е „заливане на земеделски земи”, 

което е обичайна практика за превенция на наводнения. Предлагаме: В 

заложените срещи с населението да бъдат запознати с положителните и 

отрицателните страни на мярката.  

 

Приета В заложените срещи с 

населението ще бъдат 

запознати с положителните и 

отрицателните страни на 

мярката „заливане на 

земеделски земи” 

29.  
ВиК Хасково Изх. № 1587/26.08.2016г. 

ДО 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"  

ул."Янко Сакъзов"№ 35  

4000, гр.Пловдив 

На Ваш изх.№РД-09-273/12.08.2016г. 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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Относно: Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с Вашето искане за консултации по проект на задание за обхват и 

съдържание на Екологична оценка на Плана за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район, изразяваме следното становище: 

„В и К" ЕООД гр.Хасково приема така изготвеното Задание за обхват и 

съдържание на ЕО на ПУРН в ИБР. 

Природните бедствия, предизвикани от хидрологични или метереологични 

явления в комбинация с фактори свързани с човешката дейност, увреждане 

на екосистемите, засилват риска от наводнения. В планът е заложено 

прилагането на комбинация от мерки за намаляване на наводненията в 

райони със значителен потенциален риск- изграждане на земнонасипни диги, 

почистване на речните корита, надграждане на диги и др. 

 

Управител 

/инж. Т. Марков/ 

30.  
РЗИ Пазарджик Изх. № 1 - 5373 

Пазарджик, 26.08.2016 год.  

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  - ИБР 

ГР. ПЛОВДИВ 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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УЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

На Ваше Писмо с изх. № РД-09-273/12.08. 

Относно: Консултации по проекта на Задание за обхват и съдържание на ЕО 

на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 

с възложител Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район", гр. Пловдив, 

ул. "Янко Сакъзов", № 35. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ, 

Във връзка с постъпила в РЗИ - Пазарджик документация с вх. №1-

5373/15.08.2016г. за издаване на становище относно проекта на Задание за 

обхват и съдържание на ЕО на Плана за управление на риска от наводнения 

в Източнобеломорски район с възложител Басейнова Дирекция 

"Източнобеломорски район", гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов", № 35, РЗИ - 

Пазарджик изразява следното становище: 

На основание чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ., бр. 57 

от 02.07.2004г., изм. и доп. ДВ., бр. 94 от 30.11.2012г.) РЗИ - Пазарджик дава 

положително становище по изготвения проект на Задание за обхват и 

съдържание на ЕО на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район с възложител Басейнова Дирекция 

"Източнобеломорски район", гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов", № 35. 

ЕС №33 - ИП 59 / ЕС 

 

С уважение, Д-р Фани Петрова 

Директор на РЗИ - Пазарджик 
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31.  
РЗИ София Изх. № 13-80-15 

София, 18.11.2016 г.  

Относно: Провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) 

на проекта на плана за управление риска от наводнения (ПУРН) в 

Източнобеломорски район (2016-2021 година) - изх. № РД 09-

378/07.11.2016г. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  СЕМЕРДЖИЕВ, 

След разглеждане на изготвения Доклад за екологична оценка на 

проекта на Плана за управление риска от наводнения (ПУРН) в 

Източнобеломорски район (2016-2021 година) РЗИ – Софийска област 

изразява следното становище: 

На стр.539–стр.546 са предложени мерки за намаляване на вредното 

въздействие и предотвратяване на последствията от евентуални наводнения, 

следствие на природни бедствия и високи вълни в речните корита на част от 

населените места на Софийска област – с.Душанци, гр.Пирдоп, гр.Златица, 

с.Челопеч, с.Петрич, с.Карлиево, с.Чавдар. На стр.557 – стр. 565 са изброени 

предвижданите мерки за с. Веринско, с. Живково, гр. Ихтиман, с. 

Стамболово; с. Мирово и населените места в община Костенец. 

РЗИ – Софийска област не възразява по така изготвения Доклад на 

екологична оценка на ПУРН в Източнобеломорски район в частта му, 

касаеща населените места на територията на Софийска област. 

Съгласно чл.20, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми (загл. изм.ДВ бр. 3 от 2006 г.), 

приета с ПМС No139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр.57 от 2 Юли 2004 г.) 

Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО или по екологичната 

част на плана или програмата с компетентните органи по чл. 4, както и със 

специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1, като им предоставя 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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Доклада за ЕО за становище. Тъй като на основание чл.13, ал.1 компетентен 

орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка е Министърът на околната среда и водите, 

окончателно становище по изготвения Доклад за екологична оценка следва 

да се издаде от Министерството на здравеопазването. 

  

С уважение, 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

Директор на РЗИ – Софийска област  

32.  
МОСВ Изх. № ЕД-25/23.11.2016г. 

ДО 

Г-Н ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" - ПЛОВДИВ 

На Ваш № РМ-276/04.11.2016 г. 

 

Относно: Консултации по екологична оценка (ЕО) на проекта на План за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 2016-2021 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

След запознаване с предоставената от Вас документация по ЕО и проект на 

ПУРН, изразяваме следното становище: 

I. По отношение на доклада за екологична оценка (ДЕО) и приложенията 

към 

него: 

Приети Всички забележки и 

препоръки са взети предвид и 

отразени в ДЕО. 
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ДЕО е изготвен съгласно консултираното на предходен етап от процедурата 

задание за обхват и съдържание. По изложеното в ДЕО имаме следните 

бележки и предложения: 

1. По компонент „атмосферен въздух": 

• На стр.37 е цитирана Директива 96/62/ЕС, която следва да се замени 

с Директива 2008/50/Е0; 

• На стр.43 следва да се коригира периода на действие на общинската 

програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на гр. Сливен - 

2014 - 2020г.; 

• На стр.43 за общинската програма на гр. Ямбол, текстът „Има 

разработена и приета с Решение на Общинския съвет Програма за 

намаляване нивата на фини прахови частици под 10 микрометъра и 

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух 

в община Ямбол за периода 2011 г. - 2014 г. Програмния период е изтекъл. 

Програмата не е актуализирана. Не е представен отчет. На Общината са 

изпратени две писма, включително и напомнително за актуализация на 

Общинската Програма." следва да бъде заменен със следния текст: „В ход е 

процедура за актуализация на Програма за намаляване нивата на фини 

прахови частици под 10 микрометъра и достигане на установените норми за 

съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол, със срок на 

действие 2016 - 2018г., както и на нов План за действие към нея"; 

• На стр.120, в т.6.1 изразът „Атмосферната концентрация на азотен 

диоксид е намаляла", следва да се замени с „Емисиите на азотен диоксид са 

намалели". 

 

2. По текстовете в таблица 5.7.1.1. „Предприятия с висок и нисък рисков 

потенциал на територията на БДИБР u предвидени мерки за тях": 

• Предприятие „инсталация за обогатяване на отпадъци с оператор 
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„Горубсо Кърджали" АД (ред № 6) не е класифицирано самостоятелно като 

предприятие с висок рисков потенциал; 

• „Дънди Прешъс Метълс Челопеч" ЕАД (ред № 19) е предприятие, 

класифицирано с нисък рисков потенциал; 

• ТД „Държавен резерв и военни запаси", с. Антон (ред № 20) е 

предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал; 

• „Аурубис България" АД, гр. Пирдоп е предприятие, класифицирано с 

висок рисков потенциал; 

• „Елаците - Мед" АД, с. Мирково (ред № 21) се отнася за предприятие 

- „Обогатителен комплекс" на „Елаците-Мед" АД, с.Мирково, 

класифицирано с нисък рисков потенциал; 

• Да се създаде нов ред, който да съдържа следната информация: 

„Елаците - Мед" АД, с. Мирково за предприятие- Взривна фабрика към 

Рудодобивен комплекс „Елаците-Мед" АД, гр. Етрополе, Софийска област, 

класифицирано с висок рисков потенциал; 

• „Агравит" ЕООД (ред № 56) следва да се заличи; 

• ДРВВЗ, ТД „Държавен резерв", гр. Първомай (ред № 57) е 

предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал; 

• „Нафтекс Петрол" ЕООД - „Петролна база Пловдив" (ред № 57) 

следва да се заличи; 

• Заключението след таблицата „На територията на ИБРБУ липсват 

предприятия с висок рисков потенциал" не кореспондира с информацията 

представена в таблицата, за предприятия с нисък и висок рисков потенциал. 

В таблицата са посочени предприятия, класифицирани с нисък и висок 

рисков потенциал. В тази връзка текстът на заключението следва да се 

прецизира. 

3. По отношение на защитените територии: 
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В ДЕО е описано, че част от определените райони със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), поради 

което е необходимо предвижданите за тях мерки да се съобразят с режимите 

на опазване в съответните защитени територии. В таблица 5.5.3.1 „РЗПРН, за 

които се предвиждат мерки в обхвата или в непосредствена близост до ЗТ" 

са разгледани засегнатите защитени територии и допустимостта на 

предвидените дейности, спрямо режимите им въведени със ЗЗТ и заповедите 

им за обявяване. В заключение е изразено становище, че предвидените в 

ПУРН мерки са допустими, спрямо режимите на засегнатите защитени 

територии. Предвид обстоятелството, че в голяма част от защитените 

територии има забрани свързани с корекции на речните корита и промяна на 

хидрологичния режим считаме, че е необходимо да се допълни извършената 

оценка, като се разгледа и въздействието на строителството на нови 

хидротехнически съоръжения /диги, подпорни стени/ в границите на 

защитени територии и в близост до тях. 

4. По т. 5.8 „ Отпадъци", буква „Д" - да се има предвид, че зелените 

отпадъци не се "...депонират на общински терени за естествено 

разграждане". В случай, че се има предвид компостиране, следва тази част от 

текста да се разпише с подходящата терминология, съгласно Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. 

5. В т. 4.1. „ Основни стратегически документи на ЕС", предлагаме: 

• Заглавието „Европейска стратегия за адаптация към изменението на 

климата" за по-голяма коректност да бъде заменено със „Стратегия на ЕС за 

адаптация към изменението на климата"; 

• Изречението описващо цел 1 да бъде съкратено и целта да бъде 

цитирана точно, както следва: „ Цел. 1 Насърчаване на действията от страна 

на държавите членки"', 

• Заглавието: „Бяла книга за адаптация към климатичните изменения" 

да бъде заменено с точното наименование на документа, а именно: „Бяла 
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книга „Адаптиране спрямо изменението на климата - към европейската 

рамка за действие". 

В допълнение във втората част от текста, включен за Бялата книга, в която се 

посочва какво се очаква да се осигури чрез нея, са цитирани конкретните 

дейности насочени към интегриране на адаптацията в политиките на ЕС 

спрямо подобряване на издръжливостта на производствените системи и на 

физическата инфраструктура. Считаме за по-подходящо да се цитират 

дейностите насочени към подобряване на издръжливостта на 

биоразнообразието, екосистемите и водите и текста да бъде заменен със 

следния: 

„В Бялата книга, в раздел „Интегриране на адаптацията в политиките на ЕС" 

са разгледани тези сектори, в които има силно присъствие на политиките на 

ЕС и за които са необходими стратегии за адаптация, включващи основните 

видове дейности. Заложени са дейности и в областта на подобряването на 

издръжливостта на биоразнообразието, екосистемите и водите, както следва: 

- Да се проучат възможностите за подобряване на политиките и за 

разработване на мерки срещу загубата на биоразнообразие и изменението на 

климата по един интегриран начин, така че напълно да се оползотворят 

съвместните ползи и да се избегнат такива обратни въздействия от 

екосистемите, които биха ускорили глобалното затопляне; 

- Да се разработят до края на 2009 г. указания и набор от инструменти 

(за упътване и обмен на най-добри практики), с които да се осигури 

цялостно съобразяване с изменението на климата на Плановете за 

управление на речните басейни (RBMP); 

- Да се осигури съобразяване с изменението на климата при 

прилагането на Директивата относно наводненията; 

- Да се оцени необходимостта от допълнителни мерки за подобряване 

на ефективността на използването на водата в селското стопанство, 

домакинствата и сградите; 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

- Да се проучи потенциалът за политики и мерки, с които да се 

подобри капацитетът на екосистемите в Европа да акумулират вода;-Да се 

подготвят до 2010 г. проектоуказания за противодействие на влиянието на 

изменението на климата върху обектите по Натура 2000 ". 

 

6. В Приложение 3 „ Използвана литература и източници на информация ", т. 

12 Бяла книга за адаптация към климатичните изменения да бъде отразено 

точното наименование на документа, както следва: „Бяла книга „Адаптиране 

спрямо изменението на климата - към европейската рамка за действие" 

 

II. Предложение за мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху 

околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН: 

1. На всеки две години Басейнова дирекция "Източнобеломорски 

район" (БДИБР) - Пловдив да изготвя доклад по наблюдението и контрола 

при прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, 

намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 

неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРН, който да 

представя в МОСВ не по-късно от 1 юли на всяка трета година. 

2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда 

при прилагането на ПУРН да се извършват въз основа на следните мерки и 

индикатори 
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орган / 
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страна 
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коментарите 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 
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коментарите 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

 

 

1. При констатирани неблагоприятни последствия върху 

околната среда да се предложат и предприемат своевременни 

мерки за възможното им отстраняване. 

 

III. Указания за последващите действия, които да се предприемат по 

процедурата по ЕО за ПУРН: 

1. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.8 от Наредбата 

за ЕО, в срок до 14 дни от получаване на 

настоящото писмо следва да съгласувате 

предложените в т. II мерки по наблюдение и 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

контрол при прилагането на ПУРН. В случай, че в 

поставения срок не е представено становище, се 

счита, че мерките са съгласувани. 

2. Съгласно чл.21, ал.1, т.1 на Наредбата за ЕО 

(предвид, че за проекта на ПУРН се изисква 

обществено обсъждане по реда на Закона за водите) 

следва да проведете предвиденото от Вас обществено 

обсъждане при спазване на изискванията по чл. 21, 

ал.2 от същата наредба. 

3. След провеждане на общественото обсъждане е 

необходимо да отразите в документацията по ЕО, в 

т.ч. в справката за резултатите от извършените 

консултации всички получени становища в резултат 

на консултациите по чл. 20, ал.1 и ал.З от Наредбата 

за ЕО и на общественото обсъждане. 

4. След изпълнение на предходните стъпки следва да 

внесете в МОСВ окомплектовано искане за издаване 

на становище по ЕО по смисъла на чл. 23, ал.1 от 

Наредбата за ЕО. Обръщаме внимание, че в случай, 

че в резултат на консултациите, в т.ч. общественото 

обсъждане, е необходимо да бъдат разгледани и 

оценени други алтернативи, мнения или предложения 

към проекта на ПУРН, Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район" - Пловдив следва да 

възложи допълване на доклада за ЕО или да прецени 

възможността от продължаване на консултациите, 

включително организиране на ново обществено 

обсъждане. Мотивите за възлагане/отказ от възлагане 

на допълване на доклада за EOimfr преценяването за 

продължаване на консултациите е необходимо да 

бъдат включени в документацията по чл. 23, ал.1 от 

Наредбата за ЕО. 
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№ Компетентен 

орган / 

Заинтересована 

страна 

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. Приети/ 

Неприети 

Описание на предприетите 

действия по отразяване на 

коментарите 

 

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА 

Министър на околната среда и водите 

33.  
Областен 

управител 

Кърджали 

Изх. № РР-13-814-23 

24.08.2016 г. 
 

ДО 

Г-Н ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСБЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

ГP. ПЛОВДИВ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

 

Във връзка Ваше писмо с изх. №21-09-263/08.08.2016 г., заведено в Областна 

администрация Кърджали с вх. №РР-13-814-18/10.08.2016 г. изразявам 

становище, че в разработената програма на Плана за управление на риска от 

наводнения в Източнобсломорскн район е необходимо допълнително да се 

предвидят мерки за: 

1. Басейна на р. Перперек, в участъка от с. Черноочене до с. Перперек. 

Становището ми за този участък е изразявано настоятелно в поредица от 

работни срещи на експерти на двете администрации; 

2. Участък oт р. Крумовица, находящ се в землището на с. 

Вранско, община Крумовград /срещу бензиностанция „Октан“/ - 

непосредствено застрашен от наводнение и разрушаване участък от 

републикански път Кърджали - Ивайловград, осигуряващ връзка с 

Република Гърция; 

3. Участък от р. Върбица в землището на гp. Момчилград от жп 

мост до ПСОВ - застрашени при висока вълна са четири моста и 

новата пречиствателна станция на града. 

Приети Становището касае 

Програмата от мерки към 

ПУРН. Възложителят е 

уведомен. 
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Настоявам, изразеното от мен становище да се разгледа отговорно и да се 

предприемат съответните мерки за намаляване на риска oт наводнения в 

посочените участъци, както и предотвратяване на последиците от вредното 

въздействие на водите. 
 

С уважение, 

ИЛИЯ ИЛИЕВ 

Областен управител 

 

Съгласувал: Дора Василева, директор ма дирекция АКРРДС 

 

Изготвил: инж. Ангел Варелов, старши експерт УТСТИ, 23.08.2016 г. 

34.  
Областна 

дирекция 

„Земеделие“ - 

Кърджали 

Изх. № 4986(1) 

17.11.2016 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

УЛ. ЯНКО САКЪЗОВ № 35 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

На Ваш изх. №РД-09-378/07.11.2016 г. 

 

Относно: Доклад за екологична оценка (ДЕО) па проекта на План за 

управление на риска от наводнение (ПУРН) в Източнобеломорски район 

(2016- 2021 г.). 

Приети Неприложимо – няма 

коментари. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ. 

Във връзка с процедура по провеждане на консултации в изпълнение на чл. 

20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка (ЕО) на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г.), 

Областна дирекция ''Земеделие" гр. Кърджали не възразява по така изготвения 

Доклад за екологична оценка (ДЕО) на проекта на План за управление на 

риска от наводнение (ПУРН) в Източнобеломорски район (2016-2021 г.). 

 

С уважение, 

ЙОРДАНКА ГОЧЕВА 

Директор на ОД „Земеделие“ 

35.  
Община 

Момчилград до 

Областен 

управител 

Кърджали 

Изх. № 0600-204/07.11.2016 

 

ДО 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

БУЛ.ИБЪЛГАРИЯ" №41 

ГР.КЪРДЖАЛИ 6600 

 

Относно: Проекта на Плана за управление на риска от на иа река Арда. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

 

Във връзка с разработването на Проекта на Плана за управление на риска от 

Приети Становището касае 

Програмата от мерки към 

ПУРН. Възложителят е 

уведомен. 
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наводнения за басейна на река Арда, община Момчилград, би искала да се 

включат и мерки, свързани с риск от наводнения , които засягат и река 

Върбица, на територията на общината. 

През последните години 2014 и 2015 г. след проливни дъждове и след 

драстично повдигане на нивото на високите води бяха застрашени обекти , 

които се намират в близост до терасата на река Върбица. 

Въжения пешеходен мост за Садовица и въжения мост за мах. Градинка , 

Оражериите на фирма „Винифера", находящи се в землище Момчилград и 

градската пречиствателна станция за отпадъчни води , находяща се в 

землището на с.Сушево, са обекти застрашени от заливане при високи води на 

р.Върбица. 

 

С уважение, инж. Сунай Хасан, Кмет на община Момчилград 

 

Изготвил : /инж.Алие Ибрахим/,  д-р д-я «УТКРЕПП» 
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36.  

Областен 

управител 

Кърджали 

Изх. № РД-07-2039-2,  09.11.2016 г. 
 

ДО 
Г-Н ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В 

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ 

 

Относно: Консултации за обсъждане на Проект на План за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район с Програма от мерки и Екологична 

оценка на План за управление на риска от наводнения. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 
Във връзка с провеждането на настоящите консултации свеждам до знанието Ви 

предложения, които настоявам да бъдат разгледани отговорно и да се предвидят и 

предприемат съответните мерки за намаляване на риска от наводнения, а именно: 

Приети Становището касае ПоМ на 

ПУРН. Възложителят е 

уведомен. 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 692 
 

1. Участък от ред 1 до ред 4 от Програма от мерки на ИБР от „Устието на р. 

Свински дол" в землището на с. Едрино - до началото на град Крумовград да се промени, 

като в него се включи и дига Гулийка, която завършва в устието на р. „Свински дол" и 

моста на пътя за с. Аврен. Мостът за с. Аврен е част от изграждащия се път, водещ до 

Гърция през пункт „Аврен - Миртиски". Участъка е отбелязан с дължина от 2 500 метра. 

Дължината на дига Гулийка е приблизително 1400 метра. 
Настояваме да се включи и дига Гулийка, защото там риска от наводнения и 

нанасяне на щети от вредното действие на водите е голям. При проливните валежи през 

месец януари 2016 година цялостта на дигата беше компрометирана. Извършиха се 

спасителни аварийно възстановителни работи на стойност от 47 780,36 лева. Средствата са 

заделени от бюджета на община Крумовград. 
Периодично се извършват дейности с цел опазване цялостта на дигата. Участъка е 

описан в протоколите от проверките за установяване на проводимостта на речните корита, 

с които вие сте запознати - в качеството си на участник в Междуведомствената комисия 

назначавана със Заповед на Областния управител на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за 

водите. 
С неотложна необходимост е обявяването/определянето на цялото поречие на 

река Крумовица като приоритет 1. Реката е с пороен характер по цялото си течение. 

Поройният й характер се дължи на това, че: 
- реката е с нерегулиран отток. По поречието на реката няма изградени 

хидротехнически съоръжения, които да задържат поройните води; 
- за формирането на максимален воден отток при проливни 

дъждове спомага слабата залесеност на водосборната област. 
Планинския масив е слабо залесен и повърхностните води се оттичан в 
реката без да се задържат; 

При валежи водите в реката се характеризират с дълбока 
изравяща дейност, която увеличава риска за човешки живот и 
обществено здраве. Необходимо е да се предвидят и предприемат 
мерки от компетентния орган във Ваше лице за намаляване на риска 
от наводнения по цялото поречие на река Крумовица. 

2. Да се включат мерки, свързани с риск от наводнения, които 
засягат река Върбица на територията на община Момчилград. 
Участъка от въжения пешеходен мост за Садовица и въжения мост за 
мах.Градинка , Оражериите на фирма „Винифера", находящи се в 
землище Момчилград и градската пречиствателна станция за 
отпадъчни води, находяща се в землището на с. Сушево, са обекти 
застрашени от заливане при високи води на р.Върбица. Участъка е с 
приблизителна дължина от 2 500 метра. 

С Решение №4 от 19.04.2012 година на Междуведомствената 
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комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет са 
отпуснати средства в размер на 67 768,82 лева за извършване на 
спасителни аварийно възстановителни работи. В резултат на проливни 
дъждове, нивото на река Върбица се покачва и излиза от коритото си. 
Устоите на мост при махала Градинка, село Седларе, община 
Момчилград са компрометирани. Извършени са неотложни работи за 
възстановяване и укрепване на моста с цел ограничаване на 
последиците от вредното въздействие на водите. 

Поредни години след проливни валежи се извършват 
спасителни аварийно възстановителни работи в описания участък. 
Причина за наводненията и излизането на реката от речното корита е и 
постигнатото високото ниво на запълнени с наноси участъци и израсла 
растителност, която е достигнала големи площи. При достигане на 
високи нива на водите в река Върбица оттичането е затруднено от 
големите островни образувания и гъстата храстовидна растителност и 
водите се връщат в деретата, които се вливат в реката и причиняват се 
щети на техническата инфраструктура на град Момчилград. На 
26.01.2016 година е входирана информация за бедствие и нанесени 
щети на група обекти, находящи се на територията на община 
Момчилград. За предотвратяване и преодоляване на нанесените щети 
е поискано от Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет предоставяне на средства за 
възстановяване на извършени непредвидени разходи на стойност от 
74 623,40лева. 

С писмо с наш изх. №РР-13-814-23 от 24.08.2016 година във 
връзка с консултации по проект на Задание за обхват и съдържание на 
Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в 
Източнобеломорски район /ПУРБ/ ПУРН 2016-2021 г. в т.3 „Участък от 
р. Върбица в землището на град Момчилград от жп мост до ПСОВ - 
застрашени при висока вълна са четири моста и новата 
причествателна станция на града." Ясно е изразено становището на 
Областния управител на област Кърджали да се разгледат отговорно и 
да се предприемат съответните мерки за намаляване на риска от 
наводнение в посочените участъци. 

Участъка не е почистван. Ежегодно е описван в протоколите от 
проверките за проводимостта на речните корита, с които вие сте 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 694 
 

запознати - в качеството си на участник в Междуведомствената 
комисия назначавана със Заповед на Областния управител на 
основание чл. 140, ал. 5 от Закона за водите. В протокол от извършени 
проверки на 06 и 07 април 2016 година в точки 1, 2, 3, 4 и 5 са 
разгледани отделно участъците, които в случая Ви предлагам на 
вниманието. Обемите наносни отложения за пробутване надвишават 
500 000 м3. Огромни са и площите с израсла храстовидна 
растителност, на места преминала в дървесна, коите е наложително да 
се почистят. 

Участъка е заявен и е описан в списък с предложенията от 
заинтерисованите страни и отразяването им в КЗН и КРП. 

Проведени са консултации с представили на общинските 

администрации на територията на област Кърджали във връзка с 
разработване на Проекта на Плана за управление на риска от 
наводнения за басейна на река Арда. С писмо с изх. №0600- 
204/07.11.2016 година Кмета на община Момчилград изрази своето 
становище за неотложната необходимост за включване на разгледания 
участък в Плана и заявяване на комплекс от мерки за предотвратяване 
на риска от наводнение от компетентния орган. 

Настоявам стойностите в графа „Параметри", да бъдат 
коригирани в съответствие с предоставените Ви протоколи от 
извършените проверки за проводимостта на речните корита извън 
границите на урбанизираните територии. 

Установени са допуснати несъответствия в проекто плана, 
например описания участък по ред 19 не е в населено място с. 
Вранско, град Крумовград. Предлагам тези несъответствия да се 
отстранят от работни групи с представители на заинтерисуваните 
страни на инициирана от Вас среща. 

Липсват предпоставки и аргументи за 
обявяване/обособяване/определяне/ обозначаване на река Върбица от 
речния басейн на река Арда с приоритет 1 само в горния участък на 
поречието. Настоявам цялото поречие на река Върбица да се 
разглежда като басейн с приоритет 1. Подкрепям своето становище 
със следните аргументи: 

• Приток на река Върбица в по-долното и течение е река 
Джебелска, която е определена за разглеждане с приоритет 1. При 
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вливането си река Джебелска повишава нивото на водите на река 
Върбица и риска от наводнениея неминуемо са увеличава 
драстично. 

• При навлизането на течението на реката на територията 
на област Кърджали в нея се вливат множество дерета и притоци, 
което я прави пълноводна с висок риск за човешкия живот и 
общественото здраве. 

• Река Върбица се движи успоредно с път 1-5 от 
Републиканската пътна мрежа. Пътят е част от Коридор №9 /Русе - 
Велико Търново - Стара Загора - Хасково - Александруполис/ от 
Паневропейски транспортен коридор. Трасето на пътят се движи в 
непосредствена близост с реката. Коритото на реката преминава 
през обслужващата зона на пътя, като на места пресича и 
ограничителната строителна линия, което още повече увеличава 
риска за човешкия живот и общественото здраве. При пълноводие 
реката излиза от речното си корито и отнася земна маса от 
бреговете и на места притеснително се доближава до пътя. 
Необходимо е да се предвидят мерки с цел подобряване на 
защитата на пътната инфраструктура в РЗПРН в обхвата на 
басейна на р. Арда, в частност цялото поречие на река Върбица на 
територията на област Кърджали. 

• Прилагам таблица от Национален институт по 
метеорология и хидрология с Хидроложка информация и прогнози, 
от която е видно, че в долното течение на река Върбица се 
наблюдават най-високи стойности на годишния отток на реките от 
източнобеломорския басейн. 

Източнобеломорски басейн 

№ 

нимх 

Река Местност Qmin 
[m

3
/s] 

QCP. 
[m

3
/s] 

Qmax [m
3
/s] H Q AH [cm] [m

3
/s] [cm] 

74650 Тунджа с.Павел баня 0,039 2,806 104,400 -1 0,158 1 

74850 Тунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 95 10,000 6 

71650 Марица с.Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,086 0 

71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 28 2,785 2 

71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 66 6,049 37 
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71480 Тополница с.Поибрене 0,400 5,761 399,897 40 3,818 0 

71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -35 10,747 -1 

71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 22 0,323 0 

72340 Въча Девин - 
м.Забрал 

1,250 9,772 301,705 79 5,565 4 

 
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -13 39,098 12 

72460 Чепеларска река с.Бачково 0,779 8,622 361,500 30 2,075 1 

72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 146 46,827 -12 

73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 128 10,792 0 

73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 71 1,563 2 

73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 131 67,569 -9 

73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 103 151,767 -4 

61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 31 2,241 9 

61700 Арда с.Вехтино 0,920 13,680 672,000 29 2,903 5 

61500 Върбица сп.Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -76 2,467 1 

 
3. В писмо с наш изх. №РР-13-814-23 от 24.08.2016 година в т. 1 сме изразили 

становището си за включване в плана от мерки и река Перперешка. Общинска 

администрация Кърджали е подала информация още в началото на разработване на 

програмата, която не е уважена от Вас с аргумент за ограничен финансов рисурс за 

разработването на плана. 
Съгласно раздел 5, т. 5.2.6 Система за мониторинг и контрол на изпълнението на 

програмата от мерки за управление на риска от наводнения в ИБР от Проекта на План за 

управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район на басейново управление 

2016-2021 година, следва да бъдат предприети своевременни „коригиращи действия", 

които да подпомогнат постигането на поставените от Програмата цели, а именно 

превенция на наводненията. 
Изразявам своето убеждение, че ще се вземат под внимание всички изнесени 

аргументи и ще бъдат нанесени корекции и допълнения към Проект на План за управление 

на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район отнасящи се за поречията на 
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река Върбица, река Крумовица и река Перперешка. 
 

Приложения:   1. Копие на писмо до Вас с наш изх. №№РР-13-814-23 

от 24.08.2016 година - 1 лист. 
1. Копие на писмо с наш вх. №РД-07-2039-1/09.11.2016 година 

- 1 лист. 
2. Списък на предложенията от заинтерисованите страни и 

отразяването им в КЗН и КРН - 4 брой листа. 
3. Предложения и допълнителна информация от консултацията 

по Проекта на ПОРН - 4 брой листа . 
 

С уважение, 

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
СЕЛВИЕ АХМЕД 

Заместник областен управител 
Заповед за заместване № РД-09-223/17.09.2015г. 

37.  
РЗИ Сливен Изх.№ ЗД 01 -01 -1469/14.11.2016г 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" №35 

ГР. ПЛОВДИВ - 4000 

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации по изготвения доклад за ЕО на 

проекта на План за управление риска от наводнения в Източнобеломорски 

район (2016-2021г). 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

Във връзка с публикувания доклад на уеб страницата на Басейнова дирекция 

Приети  Становището касае ПоМ на 

ПУРН. Възложителят е 

уведомен. 
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Източнобеломорски район, като заинтересувана страна и съобразно нашата 

компетентност, изразяваме следното 

СТАНОВИЩЕ 

Контролираният от нас регион имащ отношение към басейна на р. Тунджа не 

е разгледан в доклада за ЕО на плана за управление на риска от наводнения, 

поради факта, че на нашата територия на реката не са се случвали такива. 

Бихме желали историческите факти да не бъдат водещи, а да се обърне 

внимание на сега действащите фактори, променящи речното корито и 

създаващи условия за замърсяване на питейни води при аварийна ситуация с 

яз. Жребчево. Съществуват концесии по поречието на реката за добив на 

инертни материали, с договор за възстановяване на екологичното състояние. 

Бихме желали да се предложи като мярка засилване на контрола над този вид 

дейност, както и да се забрани голата сеч около водоизточниците на питейно-

битово водоснабдяване и на контролирания от РЗИ Сливен участък от р. 

Тунджа и притоците й. 

 

С уважение 

Д-Р ПЕТЯ БАЛУЛОВА 

Директор на Регионална здравна инспекциа Сливен 

38.  
Заместник 

Министър на 

здравеопазванет

о 

Изх. № 04-00-100/16.11.16 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РЗИ. 

КОПИЕ: 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА  

ДИРКЕТОР НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" 

УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ" № 17 ГР. ВАРНА 

На Ваш № 04-01-196/21831.10.2016 г. 

Приети  Неприложимо – касае 

процеса на консултации 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 699 
 

 На Наш 04-00-100/03.11.20216 г. 

 

Г-ЖА ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

УЛ. „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" № 66  

ГР. БЛАГОЕВГРАД 

На Ваш № РД-04-37/07.10.2016 г. и № РД-04-119/31.10.2016 г.  

На наш № 66-00-93/11.10.2016 г. и № 66-00-102/02.11.2016 г. 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ  

ДИРЕКТОР НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 ГР. ПЛОВДИ 

На Ваш № РМ-239/28.10.2016 г. 

На Наш № 66-00-104/03.11.2016 г. 

 

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ  

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН" 

УЛ. „ЧАТАЛДЖА" № 60 ГР. ПЛЕВЕН 

На Ваш № 5319/21.09.2016. № 3467/28.10.2016 г. 

На Наш № 66-00-88/27.09.2016 г., № 66-00-100/02.11.2016 г. и № 66-00-

105/07.11.2016г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
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Уведомяваме Ви, че на електронните страници на четирите басейнови 

дирекции за управление на водите са публикувани за обсъждане: 

- Плановете за управление на речните басейни; 

- Плановете за управление на риска от наводнения; 

- Докладите за Екологична оценка на двата вида планове. 

Във връзка с гореизложеното в срок до 03.12.2016 г. изпратете в съответната 

басейнова дирекция, с копие до Министерство на здравеопазването, Вашите 

становища по публикуваните материали, с конкретни бележки и предложения, 

вкл. и предложения за промяна на предвидените мерки и отговорните 

институции, ако имате такива. 

 

С уважение, 

Д-р Адам Персенски 

Заместник-министър 

39.  
РЗИ Смолян Изх.№ 3184/18.11.2016 г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" – ПЛОВДИВ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

На Ваш изх. № РД-09-378 /07Л 1.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки 
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В отговор на Ваше писмо, относно провеждане на консултации по проект: 

„ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В 

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016 - 2021 година)", Ви уведомяваме: 

Основната цел на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство 

и стопанската дейност от наводненията в Източнобеломорски район за 

басейново управление и по-конкретно в определените райони със значителен 

потенциален риск от наводнения. 

Населението от Източнобеломорския район е 30 % от населението на 

страната. 

Приблизително общата дължина със значителен потенциален риск от 

наводнения в обхвата на ИБРБУ е 1 078 км, което представлява риск от 

засягане на много хора. както постоянно живеещи, така и временно 

пребиваващи или преминаващи. Това е съществен проблем, свързан със 

здравето и живота на тези хора. В някои от районите вече са възниквали 

наводнения и са отбелязани големи материални загуби за населението, и е 

било застрашено здравето на хората, техния нормален живот и социалните им 

дейности. 

Положителни въздействия върху качеството и количеството на питейните 

води се очакват от ликвидиране на замърсяванията в границите на СОЗ, 

забрана за голи сечи във вододайните зони, опазване на крайбрежните 

заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата, издаване на 

забрана за строителството в зони с риск от наводнения, ликвидиране на 

замърсявания по време и непосредствено след аварии от наводнения. 

Положителният ефект се изразява в намаляване и ограничаване на засегнатите 

хора при възникване на наводнения, бързо реагиране за запазване живота на 

хората, отвеждане на водите, възстановяване на нормалния живот и 

социалните дейности на населението. 

По време на строителните дейности по реконструкция и изграждане на 

съоръжения може да се очакват известни отрицателни въздействия, но те ще 

бъдат временни и само за периода на строителство. След това въздействието 

ще бъде само положително. 

От важно значение са мерките, пряко свързани с управлението на здравния 
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риск и за здравна защита на населението - информираност и подготвеност на 

населението, лекарственото снабдяване, осигуряване на медицинска помощ за 

пострадалите. 

Предвидените мерки в плана са с положително и дългосрочно въздействие, 

дават възможност за превенция и опазване на здравето и живота на 

населението при евентуално възникване на наводнения. 

 

С уважение, 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА 

Директор на РЗИ - Смолян 

40.  
РЗИ София-

област 

Изх. № 13-80-15 

гр. София, 18.11.2016 г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА 

ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

КОПИЕ: 

Д-Р АДАМ ПЕРСЕНСКИ  

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ66 №5 

ГР.СОФИЯ 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки. 
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Изх. № 04-00-100/16.11.2016г. 

 

относно: Провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) на 

проекта на плана за управление риска от наводнения (ПУРН) в 

Източнобеломорски район (2016-2021 година) - изх. № РД 09-378/07.11.2016г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

След разглеждане на изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на 

Плана за управление риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски 

район (2016-2021 година) РЗИ - Софийска област изразява следното 

становище: 

На стр.539-стр.546 са предложени мерки за намаляване на вредното 

въздействие и предотвратяване на последствията от евентуални наводнения, 

следствие на природни бедствия и високи вълни в речните корита на част от 

населените места на Софийска област - с.Душанци, гр.Пирдоп, гр.Златица, 

с.Челопеч, с.Петрич, с.Карлиево, с.Чавдар. На стр.557 - стр. 565 са изброени 

предвижданите мерки за с. Веринско, с. Живково, гр. Ихтиман, с. Стамболово; 

с. Мирово и населените места в община Костенец. 

РЗИ - Софийска област не възразява по така изготвения Доклад на екологична 

оценка на ПУРН в Източнобеломорски район в частта му, касаеща населените 

места на територията на Софийска област. 

Съгласно чл.20, ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (загл. изм.ДВ бр. 3 от 2006 г.), 

приета с ПМС № l39 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр.57 от 2 Юли 2004 г.) 

Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО или по екологичната 

част на плана или програмата с компетентните органи по чл. 4, както и със 

специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1, като им предоставя 

Доклада за ЕО за становище. Тъй като на основание чл.13, ал.1 компетентен 

орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка е Министърът на околната среда и водите, 

окончателно становище по изготвения Доклад за екологична оценка следва да 
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се издаде от Министерството на здравеопазването. 

 

С уважение, 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

Директор на РЗИ – Софийска област 

41.  
РЗИ Смолян Изх. № 3265/18.11.2016г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" – ПЛОВДИВ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

На Ваш изх. № РД-09-378 /07.11.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

В отговор на Ваше писмо, относно провеждане на консултации по доклад за 

екологична . оценка на проект : „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ 

НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016 - 2021 година)", 

Ви уведомяваме: 

Основна цел на доклада за ЕО и ПУРН е да създадат условия за намаляване 

неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, околната среда, 

културното наследство и стопанската дейност от наводненията в 

Източнобеломорски район за басейново управление. Определените райони със 

значителен потенциален риск от наводнения са с обща дължина около 1 100 

км, при което се създава релна опасност от засягане на сравнително много 

хора, както постоянно живеещи, така и временно пребиваващи или 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки. 
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преминаващи. Това е съществен проблем, свързан със здравето и живота на 

тези хора. 

Населението от ИБР е 30 % от населението на страната. 

В изготвената екологична оценка са разгледани географския обхват на ИБР, 

въпреки, че източниците за финансиране на плана са различни - посочена е 

времева рамка за реализиране на ПУРН, приоритетните цели на плана и 

мерките за постигането им. Заложена е програма от мерки за намаляване 

риска от наводнения. Мерките са специфични и са разделени по басейни на 

реките Арда, Тунджа и Марица. 

От важно значение са мерките, пряко свързани с управлението на здравния 

риск и за здравна защита на населението - ранно предупреждение, 

информираност и подготвеност на населението, лекарственото снабдяване, 

осигуряване на медицинска помощ за пострадалите. 

Предложените мерки, засягащи пряко или косвено здравето на населението, са 

с положителен ефект, с висока степен на значимост и с дългосрочно 

въздействие. 

В ЕО е извършен е анализ на околната среда по компоненти: атмосферен 

въздух, климат, повърхностни и подземни води, почви, биологично 

разнообразие, защитени територии и др. 

В екологичната оценка са показани брой, средна гъстота на населението, 

прогнози, коефицент на смъртност, детска смъртност. Анализирана е 

заболеваемостта, изготвен е регистър на някои заразни заболявания, 

демографски показатели, раждаемост, инфекциозна заболеваемост и 

злокачествени заболявания. 

С прилагане на ПУРН ще се създадат условия за реализиране на целите, 

свързани с предотвратяване и управление на наводненията, защита на 

населението, включително информираност и подготвеност на същото за 

реагиране при наводнения. 

Положителният ефект от реализацията на плана се изразява в намаляване и 

ограничаване броя на засегнатите хора при възникване на наводнения, бързо 

реагиране за опазване живота на хората, отвеждане на водите, възстановяване 

на нормалния живот на населението. 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 706 
 

 

С уважение, 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА 

Директор на РЗИ - Смолян 

42.  
РЗИ Хасково Изх.№ РД-02-1204#3 

Хасково, 18.11.2016г. 

 

ДО 

БД „ИБР" 

ГР. ПЛОВДИВ 

УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

СТАНОВИЩЕ 

Относно: Доклад за Екологична оценка на проекта на Плана за управление 

риска от наводнения в Източнобеломорски район ( 2016-2021 година). 

 

В отговор на Ваше писмо с изх. № 378/07.11.2016г., Ви уведомяваме, че РЗИ - 

Хасково разгледа предоставената в Доклада информацията и счита, че липсва 

основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за 

човешкото здраве при прилагане  на плана. 

 

С уважение 

ЗА ДИРЕКТОР НА РЗИ - ХАСКОВО 

Д-р Станимира Тананаова – зам.директор на РЗИ –Хасково 

съгласно Заповед РД 09-363/01.11.2016г. 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки. 

43.  
РЗИ - Пазарджик Изх. № 1 - 7245 Приети  Неприложимо – няма 
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Пазарджик, 18. 11. 2016 год. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИБР“ 

 ГР. ПЛОВДИВ 

УЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

На Ваше Писмо с изх. № РД-09-378/07.11.2016 г. 

 

Относно: Провеждане на консултации по Доклад за ЕО на проекта на Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021 г.) 

с възложител Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район", гр. Пловдив, 

ул. "Янко Сакъзов", №35. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ, 

Във връзка с постъпила в РЗИ - Пазарджик документация с вх. № 1-

7245/11.11.2016г. за издаване на становище относно Доклад за ЕО на проекта 

на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 

(2016-2021 г.) с възложител Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район", 

гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов", № 35, РЗИ - Пазарджик изразява следното 

становище: 

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ., бр. 57 от 

02.07.2004г., изм. и доп. ДВ., бр. 94 от 30.11.2012г.) РЗИ - Пазарджик дава 

положително становище по изготвения Доклад за ЕО на проекта на Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021г.) 

с възложител Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район", гр. Пловдив, 

забележки. 
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ул. "Янко Сакъзов", № 35. 

 

ЕС № 44 - ИП 85 / ЕС 

 

С уважение, Д-р Фани Петрова 

Директор на РЗИ - Пазарджик 

44.  
Община 

Стамболийски 

Изх. № 3472 

Стамболийски, 21.11.2016г. 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ 

УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР.ПЛОВДИВ 4000 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление 

риска oт наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021 год.). 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИНЖ.СЕМЕРДЖИЕВ, 

 

В Община Стамболийски постъпи Ваше писмо №РД-09-378/07.11.2016 год., 

относно изготвяне на становище от Община Стамболийски по Доклад за 

екологична оценка на проекта на ПУРН в Източнобеломорски район. 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки. 
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Представеният Доклад за екологична оценка е съобразен изцяло с 

изискванията в чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и е 

разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО 

транспонирана в националното законодателство с НУРИЕОПП. Взети в 

предвид всички относими законови и подзаконови нормативни актове. 

В доклада за ЕО са отчетени екологичните проблеми, анализира и оценява 

вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително 

вторични, кумулативни, синергистични, краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия 

на ПУРН, разгледани по отделни компоненти - биоразнообразие, почви, води, 

въздух и др. 

За подобряване на екологичното състояние са дадени препоръки за 

смекчаване на въздействието на ПУРН, включително мерки за 

предотвратяване, намаляване или компенсиране на неблагоприятните 

въздействия. 

Във връзка с така представения Доклад за екологична оценка на проекта на 

ПУРН в Източнобеломорски район, Община Стамболийски дава положително 

становище. 

 

С уважение,  

ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ 

Кмет на Община Стамболийски 

 

Изготвил: 

инж.агр. Даниела Кръстева. Ст.спец. „Екология, ОПФ и ВС“ 

45.  
РЗИ Стара  

Загора 

Изх. № ВП-ЗК-718/22.11.2016г. 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки. 
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НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ 

УЛ.„ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР. ПЛОВДИВ 4000 

 

Относно: Консултации по доклад за екологична оценка на проекта на Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2020 

година). 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

В отговор на Ваше писмо с изх. № РД-09-378 / 07.11.2016г. и с наш вх. № ВП-

ЗК-718/11.11.2016г., Ви уведомяваме: 

Основната цел на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район е намаляване неблагоприятното въздействие върху 

човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската 

дейност от наводненията в Източнобеломорски район за басейново 

управление (РБУ) и по-конкретно - в определените райони със значителен 

потенциален риск от наводнения. 

Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 

/ПУРН/ 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 й. В него е включена Програма от мерки, която се съсредоточава 

върху предотвратяване, защита, повишаване на подготвеността и 

информираността по отношение на наводненията. 

При изготвянето на Плана е направен анализ на приложимите стратегии, 

програми, планове и други документи, имащи отношение към водите: 18 

национални стратегии, планове и програми, 3 регионални плана за развитие, 

20 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, 10 областни 

стратегии за развитие и 10 областни плана за защита при бедствия, 83 

общински плана за развитие и общински планове за действия при наводнения, 

10 плана за управление на защитени територии и зони за защита на водите. 
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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 

 Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната 

инфраструктура и бизнеса 

 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на 

населението 

 Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за 

управление на риска от наводнения 

Основна цел на разработването на програмата от мерки, като част от Плана за 

управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район е 

ефективното управление на риска от наводнения и намаляването му, както и 

намаляване на последиците от наводнения за Източнобеломорски район. В 

нея са включени 1 553 мерки за целия район. 

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. Предвиден е период от 6 

години - 2016 - 2021г., за който ще бъдат оценявани положителните и 

отрицателните въздействия. 

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, обхваща общо 12 

области, като цялото население на областите Кърджали, Пловдив, Стара 

Загора и Хасково и почти цялото население на областите Пазарджик, Ямбол, 

Сливен и Смолян. Част от населението на областите Бургас и Софийска 
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област също е част от Източнобеломорски район, както и малка част от 

населението на област Габрово и област Благоевград. В този 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. 

В доклада с направена пълна характеристика ла проекта на ПУРБ за 

Източнобеломорски РБУ 2016-2021 г., разгледани са други планове, програми 

и проекти, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, 

които в съчетание с оценявания план, могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху защитените зони и е направена характеристика на 

защитените зони - предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни 

типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за 

природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или 

уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, 

природозащитно състояние. Направен е и анализ за вида и степента на 

въздействието на предложените структурни мерки върху разглежданите 

защитени зони в областта на въздействие. 

Без прилагане на ПУРН няма да се създадат условия за реализиране на целите, 

свързани с превенцията на наводненията в Източнобеломорски РБУ - 

предотвратяване и управление на наводненията, защита на населението, 

включително информираност и ранно предупреждение на населението, както 

и подготвеност на същото за реагиране при наводнения. 

В регистъра на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за 

питейно- битово водостнабдяване /ПБВ/ са включени 63 зони, които съвпадат 

с границите и броя на водните тела, в които има водоизточници за ПБВ и 48 

питейни подземни водни тела. Питейните повърхностни водни тела 

представляват около 20% от всички повърхностни водни тела на територията 

на ИБР. Всички 48 подземни водни тела са определени като питейни.Съгласно 

чл. 190, ал. 4, т. 2 от Закона за водите към зоните за защита на водите се 
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причисляват и санитарно-охранителните зони около водовземните 

съоръжения за питейно- битово водоснабдяване и водоизточниците на 

минерални води. 

В ПУРН са описани 43 случая на засегнати от наводнения водовземни 

съоръжения от подземни води, помпени и пречиствателни станции за 

обществено питейно водоснабдяване и 

санитарно-охранителни зони, в това число в поречието на р. Арда - 12 случая, 

на р. Марица - 21 случая, на р. Тунджа - 8 случая и в поречието на р. Бяла - 2 

случая. 

Доклада за екологична оценка на проекта на Плана за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район (2016-2020 година) е стратегически 

документ, който определя рамката за постигане на целта за намаляване на 

неблагоприятното въздействие от наводненията в Източнобеломорски район 

за басейново управление. Сред основните приоритети на ПУРН са опазване на 

човешкото здраве и повишаване защитата на околната среда, част от която са 

и защитените зони. В този смисъл ПУРН е съвместим с целите на тяхното 

опазване. Анализът на предвижданите в ПУРН мерки за постигане на тези 

приоритети сочи, че те са допустими спрямо режимите на защитените зони, 

вкл. защитените територии в границите на защитените зони, и няма да 

нарушат тяхната цялост, структура и функции. 

Изпълнението на целите и предлаганите мерки, предвидени в Доклада за 

екологична оценка на проекта на Плана за управление на риска от наводнения 

в Източнобеломорски район (2016-2020 година), гарантират опазването на 

здравето и живота на хората. 

 

С уважение, 

ЗА ДИРЕКТОР 

Д-р Елена Канева 

Заместник - директор на РЗИ - Стара Загора 

(Съгл. Заповед № РД-д1-226/10.11.2016г.) 

46.  
РИОСВ Стара Изх. № КОС - 01 - 6270 Приети  Неприложимо – няма 
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Загора 
гр. Стара Загора, 24.11..2016 г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДЙРЕКЦИЯ 

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

Относно: Провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на 

проекта на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

район 2016 - 2021 г. 

 

УВАЖАМИ Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ, 

Докладът за екологична оценка на Плана за управление на риска от 

наводнения в Източнобеломорски район 2016 - 2021 г. е оформен като единен 

документ съобразно изискванията на чл. 86 ал. 3 от ЗООС и в съответствие 

със степента на детайлност на плана, като е съобразен със заключенията и 

предложенията от доклада за ОС. Разработен е от колектив от експерти 

отговарящи на изискванията на чл. 16 ал. 1 от Наредбата за ЕО. В доклада за 

ЕО подробно са описани възможните положителни или отрицателни 

въздействия, които са предизвикани от целите и предвижданията на ПУРН, 

както и предложените смекчаващи мерки. Като част от ЕО са предложени и 

мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ПУРН. В 

доклада за екологична оценка и в резултат на проведените консултации са 

препоръчани конкретни мерки за предотвратяване, намаляване или възможно 

най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от прилагането на 

плана. 

 

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 

забележки. 
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Директор на РИОСВ Стара Загора 

47.  
ОД „Земеделие“ 

- Ямбол 

25.11.2016г. 

Да се прецизира и залегне в ЗСПЗЗ, че проектираните полски пътища покрай 

обекти като Корекции на реки и др. подобни да не се включват в 

доброволните споразумения между земеделски стопани по чл. 37в от ЗСПЗЗ. 

 

Евгения Динова 

ОД „Земеделие“ Ямбол 

Приети Коментарът е извън обхвата 

на екологичната оценка. 

48.  
РЗИ Кърджали изх.№К-2441#1/25.11.2016г.  

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БДУВИБР-ПЛОВДИВ 

ГР.ПЛОВДИВ 

УЛ.„ ЯНКО САКЪ30В"№ 35 

 

На Ваш № РД-09-378/07.11.2016г. 

 

Относно:провеждане на консултации по доклад за Екологична оценка на 

проекта на Плана за управление риска от наводнения в Източнобеломорски 

район (2016-2021г.) 

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ.СЕМЕРДЖИЕВ, 

 

Във връзка с постъпило Ваше писмо до РЗИ-Кърджали с вх. № К-

2441/11.11.2016г., относно изготвения Доклад за екологична оценка (ДЕО) на 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки. 
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проекта на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

район (ПУРН в ИБР), Ви информираме следното: 

На заседание па Експертният съвет при РЗИ-Кърджали бяха разгледани 

горецитираните ДЕО (направените в доклада анализ и оценка на значимостта, 

на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния 

риск за човешкото здраве.) и ПУРН в ИБР (мерки за постигане на целите за 

опазване на околната среда). 

Определени са основните приоритети:опазване на човешкото здраве, по-

висока степен за зашита на критичната инфраструктура и бизнеса, 

повишаване защитата на околната среда, подобряване на административния 

капацитет за управление на риска от наводнения, подобряване на 

подготвеността и реакциите на населението. 

Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, 

отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн и акцентирайки 

върху районите със значителен потенциален риск от наводнения.В 

Програмата от мерки към ПУРИ в ИБР, от приоритетно значение са мерките 

за здравна зашита и управление на риска, както и идентифициране на 

възможните рискови фактори, водещи до неблагоприятни въздействия върху 

човешкото здраве. 

  

Експертния съвет при РЗИ-Кърджали дава положително становище по 

представения обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на 

проекта на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

район, за периода 2016-2021 г. 

 

С уважение, 

Д-Р ВИКТОР КИРЧЕВ 

Директор на РЗИ - Кърджали 

49.  
Община Кричим Изх. № РД-02-16-1-215/28.1 1.2016 г. 

 

ДО 

Приети Становището касае ПоМ на 

ПУРН. Възложителят е 

уведомен. 
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ДИРЕКТОРА НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

На Ваш изх. № РД-09-378/07.11.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с Ваше писмо изх. № РД-09-378/07.11.2016 г. и проведените на 

18.11.2016 г. консултации по доклад за екологична оценка на проекта на 

Плана за управление риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-

2021 година) правя следните допълнения към направеното с наше писмо изх. 

№ (РД-02-16-1-146/24.08.2016 г.) предложение за допълване проекта на Плана 

за управление на риска от наводнения в частта, касаеща землището на община 

Кричим, а именно: 
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С уважение, 

Атанас Калчев 

Кмет на Община Кричим 

50.  
РЗИ Бургас Изх. № 25-03-35/28.11.2016г. 

 

Приети  Неприложимо – няма 

забележки. 
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ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

УЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ" № 35  

ГР. ПЛОВДИВ  

 

КОПИЕ ДО 

Д-Р АДАМ ПЕРСЕНСКИ  

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ПЛ. „СВ. НЕДЕЛЯ" № 5 

ГР. СОФИЯ 

 

Относно: Становище по Доклад за Екологична оценка на проекта на План за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021 

година). 

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. СЕМЕРДЖИЕВ, 

Съгласно изискванията на чл.20, ал.З от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм.-ДВ бр.З 

от 2006г\), (В сила от 01.07.2004г., Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004г., Обн. 

ДВ бр.57 от 2 Юли 2004г.), Закона за здравето (В сила от 01.01.2005г., Обн. 

ДВ бр.70 от 10 Август 2004г.), след като се запозна с представения Доклад за 

ЕО, РЗИ-Бургас с Решение № 50/28.11.2016г. Ви уведомява: 

Съгласно публикуваната документация на уеб-страницата на Басейиова 
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дирекция „Източнобеломорски район", част от територията на Област Бургас 

попада във водосбора на р. Мочурица, вливаща се в река Тунджа. При 

посочените изчислени зони на риск и заплаха от наводнения при вероятност 

20, 100 и 1000 години, в максималната заливна зона не попадат териториите 

на населени места от Бургаска област, както и водоизточниците за питейно-

битово водоснабдяване и водоснабдителните съоръжения към тях. 

Информирам Ви, че съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда 

за извършване на екологична оценка на планове и програми, окончателно 

становище по Доклада за Екологична оценка следва да бъде поискано от 

Министерство на здравеопазването. 

 

С уважение, 

Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

Директор Регионална здравна инспекция-Бургас 

51.  
Обществено 

обсъждане - 

Община 

Кърджали 

29.11.2016г. 

 

1. Да се актуализират данните за критичната инфраструктурав общината чрез 

получаване на информация от тях.; 

2. Финансово осигуряване на мерките, уредено в Закона за държавния 

бюджет, Закона за публичните финанси, Закона за защита от бедствия, 

ЗООСВ.; 

3. Да има по-гъвкаф подход при изработването на плана, за да бъде изпълним 

и да има значителни ползи за околната среда.; 

4. Екологична оценка: Неизпълнението на плана поради финансова 

осигуреност е потенциална опасност за стихийно въздействие върху околната 

среда. 

Неджим Мехмед Мюмюнходжов  

Община Ардино 

 

Да бъде добавена р. Перперешка като приток на р. Арда. 

Задължителни точки за оценка: 

- Район на с.Люляково; 

- Район на с.Мургово; 

Приети Становището касае ПУРН. 

Възложителят го взема 

предвид. 
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- Район на с.Долна крепост; 

- Район на с.Чифлик; 

- Район на с.Перперек; 

- Район на с.Стремци 

Димитър Разкалински 

Община Кърджали 

 

1. Да бъде включена р.Перперешка, общ. Кърджали, като приток на р.Арда и 

оценка на риска от наводнение; 

2. В Плана за управление на риска от наводнения и Програмата от мерки да 

бъдат включени конкретни срокове за изпълнение на съответните мерки. 

Климентина Попянева 

Община Кърджали 

52.  
ИАГ  

РДГ София 

Изх. № РДГ14-13878 

гр. София, 29.11.2016 г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

ПК 4000, ГР. ПЛОВДИВ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

На Ваш peг. индекс № 09-378/07.11.2016 г. 

 

Относно: Доклад за екологична оценка на проекта на Плана за управление на 

риска oт наводнения в Източнобеломорски район 2016-2021 г. 

 

Приети  Становището е взето 

предвид и Националната 

стратегия е за развитие на 

горския сектор в Република 

България за периода 2013-

2020 г. е отразена в ДЕО. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

Във връзка с получено писмо с peг. индекс № РД14-13343/14.11.2016 г. на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", Ви уведомявам, че след 

разгледане на така представеният ..Доклад за екологична оценка на проекта на 

Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ в Източнобеломорски 

район за басейново управление 2016- 2021 г., Регионална дирекция по горите - 

София дава следното становище: 

В изготвения „Доклад за екологична оценка на проекта на Плана за 

управление на риска от наводнения /ПУРН/ в Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016- 2021г“ в гочка 4.2. „Национални стратегии, 

програми и планове" да бъде отразена Националната стратегия за развитие на 

горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г., приет от 

Министерски съвет по предложение на Министъра на Земеделието и храните. 

 

ИНЖ. МАРТИН ИВАНОВ 

Директор на Регионална дирекция по горите - София 

53.  
РЗИ Пазарджик Изх. № 1 – 7356 

Пазарджик, 29.11.2016 год. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

"ИБР' ГР. ПЛОВДИВ 

УЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

КОПИЕ ДО: 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР 

Приети Становището касае ПоМ на 

ПУРН. Възложителят е 

уведомен. 
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Д-Р АДАМ ПЕРСЕНСКИ 

ПЛ."СВЕТА НЕДЕЛЯ" № 5 

ГР. СОФИЯ 

 

Относно: Писмо с изх. № 04-00-100/16.11.2016г. на заместник-министъра на 

здравеопазването д-р Адам Персенски, касаещо провеждане на консултации 

по ПУРБ, ПУРН и Докладите за ЕО на ПУРБ и ПУРН в Източнобеломорски 

район (2016-2021 г.) с възложител Басейнова Дирекция "Източнобеломорски 

район", гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов", № 35. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ, 

Във връзка с постъпило в РЗИ - Пазарджик писмо с вх. №1-7356/17.11.2016г. 

за издаване на становища относно ПУРБ, ПУРН и Докладите за ЕО на ПУРБ и 

ПУРН в Източнобеломорски район (2016-2021г.) с възложител Басейнова 

Дирекция "Източнобеломорски район", гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов", №35 

и на осн. чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ., бр. 57 от 02.07.2004г., 

изм. и доп. ДВ., бр. 12 от 12.02.2016г.), Ви уведомяваме, че с писмо с изх. № 

1-7245/18.11.2016г. до Басейнова Дирекция "ИБР" - Пловдив, РЗИ - 

Пазарджик е дала своето становище за ПУРН и Доклада за ЕО на ПУРН, 

което изпращаме на Министерството на здравеопазването за сведение. 

По отношение издаване на становище относно ПУРБ и Доклада за ЕО на 

ПУРБ, РЗИ- Пазарджик изразява следното становище: 

Към момента по-голямата част от водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води 

нямат учредени санитарно- охранителни зони, съгласно изискванията на 

Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията 

за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

В тази връзка считаме за необходимо, в плана за управление на речните 
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басейни и в доклада за ЕО към него да бъдат разработени мерки за 

учредяването на СОЗ с конкретни срокове и отговорности на съответните 

институции, като границите на учредените СОЗ да бъдат нанесени в картния 

материал на ПУРБ и Доклада за ЕО на ПУРБ, с оглед контрол на спазване 

изискванията, забраните и ограниченията, отразени в Заповедта за СОЗ. 

След приключване на процедурата по учредяване на СОЗ на водоизточниците 

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточници на 

минерални води е необходимо да бъдат разработени мерки по отношение 

осъществяването на контрола по спазване на утвърдените режими в СОЗ на 

водоизточниците, включително, проучването, одобряването и разрешаването 

на инвестиционните предложения да бъдат съобразявани с режимите на 

зоните за защита на водите по чл.119а от ЗВ. 

 

ЕС №45 - ИП 90 / ЕС 

 

С уважение, 

Д-Р ФАНИ ПЕТРОВА 

Директор РЗИ - Пазарджик 

54.  
РЗИ Хасково Изх.№ РД-01-1678/30.11.16г. 

гр. Хасково 

 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА  

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР.ПЛОВДИВ 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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КОПИЕ ДО 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ" № 5 

ГР. СОФИЯ 

 

Относно: получено писмо в РЗИ - Хасково от Министерството на 

здравеопазването, с изх. № 04-00-100/16.11.2016г. 

 

Становище на РЗИ - Хасково, относно предоставената информация в Плана за 

управление на речните басейни, Плана за управление на риска от наводнения 

и Доклада за Екологичната оценка на двата вида плана. 

Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 

наводнения (Директива за наводненията) създава рамка за оценка и 

управление на риска от наводнения в държавите - членки на Европейския 

съюз, както и база за подобряване управлението на риска от наводнения. 

Основна цел е намаляване на неблагоприятните последици за човешкото 

здраве, околна среда, културното наследство и стопанската дейност. 

Директивата за наводненията е транспонирана в българското законодателство 

и по-конкретно в Закона за водите (ДВ, брой 61 от 2010г.). 

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

риска от наводнения /ПУРН/, който е съсредоточен върху предотвратяването, 

защитата и подготвеността. Първия етап от работата по Директивата за 

наводненията е Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН). За 

Източнобеломорски район управление на водите дейностите по ПОРН са 

извършени на ниво основни речни басейни на главните реки: Марица, 

Тунджа, Арда и Бяла река. 

Характеристика на Източнобеломорския район. Източнобеломорски район 

заема централните части на Южна България и обхваща водосборите на реките 

Марица, Тунджа, Арда и Бяла. Източнобеломорски район е с площ 35 230 км 2 

, която представлява около 32% от територията на страната. 
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Източнобеломорски район заема изцяло Южен Централен район, както и 

части от Югоизточен и Югозападен район. Районът за басейново управление 

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). 

Въз основа на климатични модели, са прогнозирани климатичните промени в 

България за следващите сто години. Може да се очаква, че слаби валежи ще се 

появяват по-рядко, а интензивните валежи, генериращи наводнения, ще бъдат 

с повишена вероятност в Пазарджишко- Пловдивското поле, вероятността 

макар и по-слабо изразена, е видима и в Хасковско- Харманлийското поле, 

Предварителната оценка за риска от наводнения е извършена в следните 

етапи: 

1. Събиране и систематизиране на информация за минали наводнения и 

техните неблагопритни последици 

2. Оценка на достоверността на информацията 

3. Идентифициране на значими минали наводнения и оценка на 

значимостта на техните последици. Въз основа на определените национални 

критерии, съдържащи показатели за оценка в четирите категории: "Човешко 

здраве", "Стопанска дейност", "Околна среда" и "Културно наследство" и 

определените прагове е извършена оценка на значимите наводнения в 

миналото. Прието е, че наличието на превишаване на прага по поне един от 

показателите по коя да е от категориите определя наводнението като значимо 

4. Извършване на анализ на връзките между регистрираните наводения 

въз основа на преценка на източника на наводнение, времето на настъпване и 

продължителността и връзката между местата по водосборен принцип. Може 

да бъде обобщено, че преобладаващата част от значимите минали наводнения 

са разположени по средното и долно течение на река Марица (Пазарджик - 

Пловдив - Първомай - Димитровград - Свиленград), горното течение на р. 

Арда и притоците й р. Върбица и р. Крумовица и в басейна на р. Тунджа. 

В 44 от значимите минали наводнения има засегнати кладенци, помпени и 

пречиствателни станции за обществено питейно водоснабдяване. 

Определяне на потенциалните последици от потенциални бъдещи наводнения. 
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Определените залети територии са съпоставени с ГИС слоевете на населени 

места, пътища, жп линии, водоизточници за питейнобитово водоснабдяване, 

ГПСОВ, защитени територии, изследвани са тенденциите за развитие, 

планираната национална инфраструктура и очакваното изменение на климата 

и получените резултати са съпоставени с определените критерии. Категория 

Човешко здраве: В 74 от потенциалните наводнения има превишаване на 

прага за значимост по засегнати жители за местоположението. Засегнати 

елементи от критичната инфраструктура или засегнати сгради с обществено 

значение (болници, училища; и др.) има в 5 от потенциалните наводнения. 

Засегнати кладенци, помпени и пречиствателни станции за обществено 

питейно водоснабдяване има в 43 потенциалните събития. 

Трансграничен обмен на информация - осъществена е връзка между 

компетентните органи на България и Гърция, България и Турция. 

Информиране и консултации с обществеността: проведени срещи- 

консултации със заинтересованите страни в градовете Кърджали, Сливен, 

Хасково, Пловдив и Пазарджи. Проектът на Предварителна оценка на риска 

от наводнения за Източнобеломорски район е публикуван на интернет 

страницата на Басейнова дирекция Източнобеломорски район. 

Актуализираният проект на ПУРБ на ИБР е изготвен в свързани раздели (12 

на брой) с приложения към тях (карти, таблици и текстови документи). 

Предложен е актуализиран вариант на програмите за мониторинг на 

повърхностни и подземни водни тела и зоните за защита на водите, както и 

актуална оценка на тяхното състояние на база на резултатите от проведения 

мониторинг в периода на първия ПУРБ. Разработена е програма от мерки за 

постигане на целите за опазване на околната среда. Чрез нея са планирани 

конкретни действия, които следва да се предприемат, за да бъдат постигнати 

поставените екологични цели. 

За Източнобеломорски район е направен анализ на натиска от различен тип 

върху повърхностните водни тела. Въз основа на събрана, анализирана и 

обработена информация за района са идентифицирани следните категории 

натоварвания върху повърхностните води: 

- Натиск от точкови източници на замърсяване; 

- Натиск от дифузни източници на замърсяване, включително преглед на 

ползването на земята; 
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- Натиск от физични изменения / Хидроморфологичен натиск; 

- Натиск от инвазивни видове; 

- Натиск от климатични изменения. Отделните типове натиск са представени 

подробно по-долу в този раздел, където е направен и анализ по видове натиск. 

Като значими дифузни източници на замърсяване в Източнобеломорски район 

са разгледани: 

- Селското стопанство, в частност земеделието. Земеделските земи се третират 

широко с изкуствени торове и препарати за растителна защита (ПРЗ). 

Дъждовните води и тези от агромелиоративни дейности подпомагат тяхната 

миграция в почвите, подземните и повърхностните води 

- Риборазвъждане; Дифузно замърсяване на водните тела от рибовъдни 

дейности се наблюдава при интензивното отглеждане на аквакултури в 

садкови стопанства 

- Замърсяванията от въздуха; Замърсяванията, пренасяни с въздушните 

течения, могат да се депозират обратно върху земната повърхност и водните 

обекти чрез валежи, 

- Замърсяване от транспорт; Източници на дифузно замърсяване от пътния 

трафик (транспорт) са износването на гумите, износването на спирачките и 

течовете на масло от двигателите, които отделят емисии от тежки метали и 

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). 

- Населени места без изградена канализация; В населени места без изградена 

или частично изградена канализационна мрежа битовите, стопанските и 

промишлени води се събират в септични ями или попивни изгребни ями. Тези 

ями най-често не са водоплътни и изолирани и отпадъчните води се 

просмукват и замърсяват водоизточниците най-често със замърсители от 

битов и селскостопански произход - органични и биогенни елементи 

(неразтворени вещества; замърсители влияещи на кислородния режим; 

различни форми на азот и фосфор). 

- Ерозията обединява процесите на разрушаване на земната повърхност, 

пренасяне и отлагане на отделените от нея материали от водните потоци. 

Общият брой действащи на територията на Източнобеломорски район ПСОВ 
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са 43 (обобщена информация по речни басейни е представена в таблицата по- 

долу), включително изградени и действащи 9 бр. модулни пречиствателни 

станции за отпадъчни води 

Конкретните производствени дейности с най-голямо въздействие върху 

качеството на повърхностните водни тела са: добив и обогатяване на метални 

руди; обогатяване на метални руди, амониева селитра, нитрит- нитратни соли, 

азотна киселина, амоняк и др. 

Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на Плана 

за управление на речните басейни съгласно Рамковата директива за водите и 

Закона за водите. Мерките се планират като отговор на установеното 

състояние за конкретните повърхностни и подземни водни тела и зоните за 

защита на водите, както и поставените цели за запазването или подобряването 

му. 

Представените мерки за смекчаване на въздействията от реализацията на 

ПУРН върху околната среда и човешкото здраве са определени от гледна 

точка на очакваните резултати от тяхното прилагане. 

Мерките за защита качеството на питейната вода и намаляване на 

необходимото ниво на пречистване включват дейности по учредяване и 

изграждане на СОЗ, както и контрол на спазване изискванията,забраните и 

ограниченията в Заповедта за СОЗ. Ликвидиране на замърсяванията в 

границите на СОЗ. Поддържане на добро земеделско и екологично състояние 

на селскостопанските площи в зоните на речните басейни и около СОЗ. 

Възстановяване на замърсени зони (минало замърсяване включително 

седименти, подземни води, почви). 

Строителство или модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни 

води. Надграждане и подобрения на пречиствателни станции за промишлени 

отпадъчни води (включително инсталации). 

Мерки, насочени към селското стопанство - селското стопанство е важен 

икономически сектор в Източнобеломорски район. В най-голяма степен този 

тип мерки са насочени към подобряване на качеството на подземните води. 

Всички подземни водни тела в Източнобеломорски район се използват за 

питейно-битови цели, поради което за опазване на водите за консумация от 

човека е от съществено значение прилагането на този тип мерки. Те са 

насочени към намаляване на нитратното и фосфатно замърсяване. В 
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уязвимите зони се изисква задължително прилагане на добри земеделски 

практики, включващи мерки по съхранението на торовете, времето на торене 

и др., привеждане на животновъдните ферми в уязвимите зони към 

изискванията, обучение на фермерите и земеделците за прилагане на „добри 

практики". Във връзка с нитратно замърсяване на питейни водоизточници от 

подземни води се предвижда в зоната около водоизточника преобразуване на 

земите във временни пасища и ливади за снижаване на замърсяването. 

Мерки, насочени към индустриални източници на замърсяване. Важен 

индустриален сектор в Източнобеломорски район, свързан със замърсяването 

на водите, е рудодобивът и рудопреработката. Характерно е, че има и стари 

замърсявания от миналото, както неработещи рудници, от които вероятно има 

несъбрани и непречистени води, причиняващи замърсяване на водите. Във 

връзка с тези стари дейности са необходими допълнителни обследвания на 

района, проучвания и мониторингови дейности за набелязване на подходящи 

мерки за решаването им. Надграждане и подобрение на пречиствателни 

станции за промишлени отпадни води. Строителство или модернизация на 

пречиствателни станции за отпадни води. 

Мерки насочени към ръбовъдството и отглеждането на аквакултури. 

Въвеждане на забрана за интензивни рибовъдни дейности. Въвеждане на 

забрана на отглеждането на аквакултури в садки; Проучване във връзка с 

развитие на сладководно рибовъдство и замърсяване от непречистени 

отпадъчни води. 

Мерки, насочени към защита от наводнения. Тези мерки са свързани с 

възстановяване на стари корита /меандри/, влажни зони, както и мерки за 

ограничеване изземването на наносни отложения от коритото на реките. 

Основно и ежегодно почистване на речните корита. Поддържане в добро 

състояние и рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи. 

Заключение: ПУРБ, ПУРН и Доклада от Екологичната оценка и двата вида 

планове в Източнобеломорски район като цяло ще имат положително 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве при спазване на 

предложените мерки, както и мерките за изпълнение при неговото прилагане. 

 

С уважение, 
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Д-Р СОНЯ ДИМИТРОВА 

Директор на РЗИ - Хасково 

55.  
РИОСВ 

Пазарджик 

Изх.№РД-17-4310 

Пазарджик, 30.11.2016 год. 

 

ДО 

БАСЕЙНОВАДИРЕКЦИЯ  

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ 

ГР. ПЛОВДИВ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

На Ваш нзх. № РД-09-378/07.11.2016 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

Относно: Консултации по Доклад за Екологична оценка на проекта на Плана 

за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021 

г.) 

 

Във връзка с представената от Вас документация за процедура по екологична 

оценка (ЕО) на проекта на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 2016-2021 г., което приемаме като изпълнение на 

изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване па екологична оценка на нитове и програми (Наредбата за ЕО), 

изразяваме следното становище: 

■ По отношение на представения Доклад за екологична оценка на 

проекта па Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

район 2016-2021 г. - нямаме бележки и препоръки. 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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■ По отношение на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 2016-2021 г. - нямаме бележки и препоръки. 

■ По отношение на представения Доклад по ОСВ па проекта на Плана за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 2016-2021 г. - 

нямаме бележки и препоръки. 

 

С уважение, 

КОСТАДИН ГЕШЕВ 

Директор на РИОСВ - Пазарджик 

56.  
ВиК Хасково Изх. № 2121/30.11.2016г. 

 

До 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

ул."Янко Сакъзов"№ 35 

4000, гр.Пловдив 

 

На Ваш изх.№ РД-09-378/07.11.2016г. 

 

Относно: Консултации по Доклад за Екологична оценка на проекта на Плана 

за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016- 

2021година) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с Ваше писмо изх.№ РД-09-378/07.1 1.2016г. за провеждане на 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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консултации по изготвен доклад за ЕО на проекта на ПУРН в 

Източнобеломорски район, изразяваме положително становище. 

В доклада за екологична оценка е направен преглед на съществуващото 

състояние на компонентите и факторите на околната среда. Анализирано е 

вероятното въздействие върху околната среда като по отделно са разгледани 

компонентите биоразнообразие, въздух, почви, води и др. и са дадени 

препоръки и мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните 

въздействия. Вниманието е насочено към уязвимите територии. 

Основните цели на ПУРН са свързани с опазване на околната среда както на 

национално, така и на международно ниво. Трансграничното съгласуване е 

задължително, тъй като прилагането на мерки за защита от наводнения на 

местно ниво би могло да доведе до отрицателно въздействие надолу по 

течението на 

реките. Предвидините мерки и дейностите свързани с тяхното изпълнение 

биха довели до положително въздействие в дългосрочен план. 

При нереализиране на дейностите по ПУРН няма да се даде възможност да се 

осигурят добри условия за запазване здравето на хората при евентуални 

наводнения. 

 

Управител: 

/инж. Т. Марков/ 

57.  
РИОСВ Хасково Изх. № В-294/30.11.2016 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

4000, град Пловдив, ул. „Янко Сакъзов" № 35 

 

На Ваш изх. № РД-09-378/07.11.2016 г. 

Приети Становището е взето предвид 

и в доклада са отразени 

посочените проблеми, 

свързани с антропогенни 

фактори. Замърсяването на 

речните корита, както и всяко 

нерегламентирано 

замърсяване е е 

противозаконосъобразно и се 

регулира от приложимото 

законодателство. 
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Относно: Провеждане на консултации по доклада за екологичната оценка на 

Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 

(2016-2021 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

 

Представеният за разглеждане Доклад за екологична оценка на проект на 

ПУРН на ИБР за басейново управление е представил компетентно, 

задълбочено и подробно основните проблеми свързани с дейности и мерки 

при управление на повърхностните води. 

След разглеждане на предоставената информация, бихме добавили, че 

авторите не са взели предвид един антропогенен фактор, който също има 

голямо значение за състоянието на повърхностните води, а това е 

нерегламентираното водовземане от повърхностни води. То е основно за 

поливане на селско-стопански земи и култури. Това е съществено за малките 

притоци, както и за големи реки в периоди на маловодие. Друга антропогенна 

дейност е нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци в речните 

русла. Тука пак най-засегнати са малките реки. На стр.150, в част 10.2 Оценка 

на въздействията на ниво мерки действително е посочена мярка, свързана с 

почистване на речните русла от битови отпадъци, но е важно да има активност 

още преди това да се случи. Да не се допуска от страна на общините и кметове 

по места да се превръщат малките реки в нерегламентирани селски сметища. 

Във връзка с казаното по-горе РИОСВ-Хасково, няма други забележки и 

препоръки към така изготвения доклад за екологична оценка. 

 

С уважение, 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите Хасково 
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58.  
РИОСВ 

Пазарджик 

Изх. №РД-17- 4310 

Пазарджик, 30.11.2016 год. 

 

ДО 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ 

ГР. ПЛОВДИВ 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

На Ваш нзх. № РД-09-378/07Л 1.2016 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

Относно: Консултации по Доклад за Екологична оценка на проекта на Плана 

за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021 

г.) 

 

Във връзка с представената от Вас документация за процедура по екологична 

оценка (ЕО) на проекта на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 2016-2021 г., което приемаме като изпълнение на 

изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за 

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

изразяваме следното становище: 

■ По отношение на представения Доклад за екологична оценка на 

проекта на Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски 

район 2016-2021 г. - нямаме бележки и препоръки. 

■ По отношение на Плана за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район 2016-2021 г. - нямаме бележки и препоръки. 

■ По отношение на представения Доклад по ОСВ на проекта на Плана за 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 



 

Екологична оценка на ПУРН в ИБРБУ 2016-2021 г  

 737 
 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 2016-2021 г. - 

нямаме бележки и препоръки. 

 

С уважение, 

КОСТАДИН ГЕШЕВ 

Директор на РИОСВ - Пазарджи 

59.  
МЗХ РДГ Бургас Изх. № 5057  

Бургас, 02.12.2016 

 

ДО 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

ГР. ПЛОВДИВ 4000 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

 

СТАНОВИЩЕ 

От РДГ, гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар 

Иван Шишман" № 8, ет. 4, представлявано от инж. Венелин Радков - директор 

 

Относно: Доклад за екологична оценка (ДЕО) на проекта на Плана за 

управление риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район (2016-

2021 година. 

 

Във връзка с писмо, постъпило в Регионална дирекция по горите - Бургас с 

peг. индекс № РД 09-378/07.11.2016 г. давам ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ 

на представения Доклад за екологична оценка (ДЕО) на проекта на Плана за 

управление риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район (2016-

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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2021 година. 

 

ИНЖ. ВЕНЕЛИН РАДКОВ 

Директор 

 

Изготвил, 

инж. Д. Костадинова - главен експерт 

60. Заместник-

министър на 

земеделието и 

храните 

Изх. № 92-770/05.12.2016г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

4000, гр. Пловдив 

ул. „Янко Сакъзов" № 35, ет. 2 

 

На Ваш изх. №РД-09-378/16.11.2016г. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ, 

 

В Министерство на земеделието и храните постъпи писмо, наш peг. индекс № 

92-770 от 18.11.2016 г, във връзка открита процедура за провеждане на 

консултации по доклад за екологична оценка на проекта на Плана за 

управление на риска от наводнения /ПУРН/ в Източнобеломорски район 

(2016-2021 година). Изготвения Доклад за екологичната оценка на ПУРН се 

съгласува без бележки. 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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В предвиденото обществено обсъждане на 08.12.2016г. в Информационния 

център на БДИБР ще участват следните експерти: 

1. инж. Панайот Господинов - директор на дирекция "Хидромелиорации, 

инвестиционна политика и концесии"; 

2. инж. Соня Чехларова - Симеонова - главен експерт, дирекция 

"Развитие на селските райони"; 

3. Кирил Ташев - главен експерт, дирекция "Гори и лесовъдски 

дейности". 

С уважение, 

ДОЦ. ГЕОРГИ КОСТОВ 

Заместник- министър на земеделието и храните 

61. РЗИ Ямбол Изх. № РД-08-2636/05.12.2016г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ"№ 35 

ГР. ПЛОВДИВ 4000 

 

КОПИЕ ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР 

Д-Р АДАМ ПЕРСЕНСКИ 

ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ" №5 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 

Възложителят е уведомен 

относно препоръката за 

уведомяване на органите на 

МЗ за всички засегнати при 

наводнения съоръжения за 

питейно- битово 

водоснабдяване, както и за 

коригиращите действия 

предприети от операторите за 

осигуряване съответствие на 

водите с показатели по 

Наредба № 9/16.3.001 г за 

качеството на водата, 

предназначена за питейно-

битови цели и я приема.   
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ГР. СОФИЯ 1000 

 

На Ваше писмо сИзх. №  РД-09-37Н/ 07.11.2016 г. 

 

Относно: Консултации по доклал на Екологична оценка на проекта на Плана 

за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021 

година) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ. 

РЗИ гр. Ямбол приема без забележки изготвения доклад на екологична оценка 

(ЕО) на проекта на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в 

Източнобеломорски район (ИБР) в частта за област Ямбол. 

Основната цел на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве от наводненията в ИБР и по-конкретно - 

в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения. В 

границите на област Ямбол това са: 

• район 27 BG3_APSFR_TU_01 - р. Тунджа - Елхово; 

• район 28 BG3_APSFR_TU_02 - р. Тунджа - Ямбол; 

• район 29 BG3_APSFR_TU_03 - р. Мочурица. 

Приоритет 1 за управление на риска от наводнения за басейна на р. Тунджа е 

опазване на човешкото здраве. РЗИ гр. Ямбол покрепя предвидените oт 

възложителя мерки, които подпомагат достигането на целите на приоритета, а 

именно: 

• 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; 
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• 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. 
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РЗИ гр. Ямбол одобрява конкретизираните в ПУРН алтернативни мерки за 

локална защита на водовземните съоръжения от подземни води, попадащи в 

прогнозираните райони от област Ямбол със значителен потенциален риск от 

наводнения, а именно: 

• Да се спазват забраните и ограниченията в санитарно-охранителните 

зони, посочени в Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- 

охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово 

водоснабдяване и около водоизточници на минерални води. 

• Изграждане при необходимост на съоръжения за физическа защита и 

предпазване от компрометиране на водовземните съоръжения (тръбни и 

шахтови кладенци), попадащи в прогнозираните райони; 

• Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на 

водата от засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-

битово водоснабдяване; 

• Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от водовземни 

съоръжения при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на 

наводнение. 

РЗИ гр. Ямбол одобрява предложените мерки по наблюдение за установяване 

и измерване на непредвидени въздействия и контрол на въздействието върху 

околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН. а именно: 

провеждане на мониторинг на качеството на водата от засегнати при 

наводнение водовземни съоръжение за питейно-битово водоснабдяване и 

санитарно- охранителни зони от титулярите на водовземни съоръжения. 

РЗИ гр. Ямбол препоръчва към мерките да се добави и уведомяване на 

органите на МЗ за всички засегнати при наводнения съоръжения за питейно- 

битово водоснабдяване, както и за коригиращите действия предприети от 

операторите за осигуряване съответствие на водите с показатели по Наредба 

№ 9/16.3.001 г за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели. 

Разглежданият вариант на ПУРН при изпълнение на препоръчаните мерки от 

доклада за ЕО няма да окаже отрицателно въздействие върху човешкото 
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здраве за определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнение, определени за територията на област Ямбол. 

 

С уважение, 

Д-Р ЛИЛЯНА ГЕНЧЕВА 

Директор на РЗИ гр. Ямбол 

62. МЗХ Дирекция 

„Животновъдств

о“ 

Изх. №91-2769 

05.12.2016г. 

 

до 

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 

„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

Гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов" № 35 

На Ваш изх. № РД-09-378/16.11.2016 г. 

 

КОПИЕ ДО: 

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ 

„ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И КОНЦЕСИИ" 

ИНЖ. ПАНАЙОТ ГОСПОДИНОВ 

 

Относно: Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на 

риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район (2016-2021 г.) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ, 

Приети Неприложимо – няма 

забележки 
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Дирекция „Животновъдство" съгласува Доклада за екологична оценка на 

проекта на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в 

Източнобеломорски район (2016-2021 г.) без бележки. 

 

С уважение, 

Инж. Златка Възелова 

Директор на Дирекция „Животновъдство“ 

63. РД ПБЗН 

Смолян 
Peг. № РЯ - ПБ -3223 

07.12.2016 г. 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА БД "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 

ГP. ПЛОВДИВ 

Г-Н ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ  

 

КОПИЕ: ДО МИНИСТЕРСТВО НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

На Ваши: изх. №РД-07- 81/03.11.2016г; 

изх. №РД-09- 378/07.11.2016г; 

 

ОТНОСНО: Становище по Проект на план за управление на риска от 

наводнения - ПУРН с Програма от мерки и Екологична оценка на ПУРН за 

Източнобеломорски район. 

Приети По отношение на т. І - 

Програма от мерки на ПУРН 

– коментарите са отнесени 

към Възложителя. 

По отношение на т. ІІ -   

1. Мярката - изземане на 

наносни отложения от 

коритото река Неделинска 

(Узундере) е предложена за 

отпадане от ПУРН поради 

несъответствие с ПУРБ, 

където има забрана с цел 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, 

изземване на наносни 

отложения от язовири, нови 

водовземания и др.) във 

водните тела определени като 

или попадащи в зони за 

защита на водите.  

2. По отношение на 

несъответствието със ЗЗБ   -
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ , 

 

Във връзка с Ваша Покана за обсъждане на Проекта на План за управление на 

риска от наводнения /ПУРН/ с Програма от мерки и Екологична оценка на 

ПУРН се запознахме със същите и участвахме в обсъждането им на 

10.11.2016г. в гр. Златоград. 

При прегледа на Проект на План за управление на риска от наводнения 

/ПУРН/ и обсъждането се констатираха несъответствия и проблеми в 

Програмата от мерки и Екологичната оценка. 

I. Програма от мерки на ПУРН 

Предварителната оценка на риска от наводнения за част от басейна река Арда 

и на река Марица не е пълна поради следните пропуски: 

В програмата от мерки не са включени мерки за река Тикленска, река Малка 

Арда /част от басейна на река Арда/ и река Буйновска и река Триградска /част 

от басейна на река Марица' т. е. за тези реки няма определени райони със 

значителен потенциален риск от наводнения. 

Съгласно методиката при повторяемост на повече от 2 пъти за едно 

наводнение за дадено място в продължение на 10 години, дава основание 

същото да се оцени като значимо. 

По данни на общините неколкократно са регистрирани наводнения с 

последствия за населени места: по река Тикленска с последствия за с. Средец, 

общ. Неделино: по река Малка Арда засегнато е с. Малка Арда, общ. Баните; 

по река Буйновска засегнат е пътя Тешел - с. Ягодика, община Борино; по 

река Триградска с последствия за път за с. Триград и самото село. Тези райони 

са пропуснати. За тях няма оценка на риска в ПУРН и се водят без 

потенциален риск от наводнение. Това не съответства на възникналите и 

регистрирани събития. 

Считаме, че в ПУРН не е включена цялостна информация за извънредните 

събития, не са включени статически данни от възникналите наводнения, 

регистрирани в съответните общини. 

ПУРН се разработва по 

Директивата за наводненията 

и ЗВ и ще бъде финализиран 

до края на 2016 г., а 

плановете по ЗЗБ са в процес 

на разработване и за тях ще 

бъде осигурена необходимата 

информация от ПУРН и БД. 
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Считаме за нецелесъобразно тази информация да бъде включена в ПУРН при 

актуализацията му след 2021г. 

Необходимо е в настоящия момент да. се предвидят мерки за защита на 

цитираните по горе райони. Настъпилите събития в годините доказват 

съществуващия риск в районите и е необходимо в ПУРН да се предвидят 

мерки и дейности за намаляване риска от извънредни събития. 

Непълната информация в ПУРН води до невъзможност да не се отпускат 

средства за възстановяване на щетите от наводненията и за превантивна 

дейност на тези райони. 

В Предварителната оценка на риска от наводнения, т. 5.1.3.1. Оценка на 

заплахата и риска от потенциални бъдещи наводнения е отбелязано, че поради 

липса на достатъчно информация, за някои участъци все още не е определена 

заплахата от наводнения по приетия метод и недостатъчно е оценено на този 

етап териториалното планиране и това ще се извършва в следващи етапи от 

разработване на ПУРН. Това доказва, че настоящият Проект на ПУРН не 

обхваща в пълен обем извънредните ситуации при наводнения, също и мерки 

за намаляване на риска от наводнения 

 

II. Доклад за Екологична оценка на проекта на ПУРН : 

Голяма част от мерките, предложени в ПУРН за ИБР, ще окажат благоприятно 

въздействие върху компоненти на околната среда - повърхностни води, 

подземни води, почви, ландшафт. В доклада за оценка на степента на 

въздействие на Проект на план за управление на риска от наводнения в 

ИБРБУ 2016-2021 г. е предложено част от мерките, влияещи отрицателно на 

околната среда да отпаднат от ПУРН. Най-често това са мерки отнасящи се за 

защитени зони. 

Мярката - изземане на наносни отложения от коритото река Неделинска 

(Узундере) е забранена т. е. следва да отпадне от ПУРН. Поради това, че 

района е планински при високи води напоените отложения значително сс 

увеличават. Забраната за прилагането на мярката е предпоставка за 

възникване на наводнения в гр. Неделино и увеличаване на последствията от 

тях. 
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В тази връзка предлагаме да се преразгледа прилагането на тази мярка или да 

се предвидят други компенсиращи дейности с цел осигуряване проводимостта 

на речното корито. 

В Доклада за екологична оценка на Проект на план за управление на риска от 

наводнения в ИБРБУ 2016-2021 г. в т. 4.2 Национални стратегии, програми и 

планове, както и в т. 15 Заключение е записано, че ПУРН не е в противоречие 

с други документи касаещи намаляването на риска от наводнение / Стратегия 

за намаляване на риска от бедствия 2014-2020, Национална програма за 

защита при бедствия 2014-2018 г., годишни планове и програми за 

изпълнението им и др./, а способства за постигане на целите им. Това не се 

отнася за по-горе изброените райони с потенциален риск от наводнение, които 

не са включени в ПУРН. 

ПУРН не е в съответствие с чл. 9, ал.12 от Закона за защита при бедствия: 

Частта "Наводнение". Този пропуск е основание общинския План за защита 

при бедствия също да бъде непълен и да не бъдат разработени в него дейности 

и мероприятия намаляващи риска при наводнение. 

Също така ще се затрудни изготвянето и изпълнението на дейности от 

стратегическите и планиращи документи за намаляване на риска от бедствия 

/Програмите за намаляване на риска от бедствия, годишните планове за 

изпълнение на програмите/ на областно и общинско ниво. 

Считаме за целесъобразно по време на действие на ПУРН да се води строг 

контрол на регистрираните събития и последиците от тях и същите да бъдат 

основа при актуализирането на ПУРН през 2021г. Така ще се създаде основа и 

възможност за по - пълна информация за разработване на ПУРН, от която 

настоящия такъв страда. 

Изразяваме становище, че в ПУРН е необходимо да се предвидят критерии и 

ред за финансиране на райони засегнати от наводнения, които не са 

анлизирани и планирани в плана. 

Предлагаме в ПУРН да се предвиди ред за преразглеждане на мерки с 

отрицателно въздействие на компоненти от околната среда отнасящи се за 

защитени територии /предложени за отпадане/, но същите са основни за 

предотвратяване или ликвидиране на последствия от наводнения за населени 

места. 
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ДИРЕКТОР 

РД ПБЗН - Смолян 

КОМИСАР 

/инж. Симеон Цървуланов/ 

64. WWF До Министерство на околната среда и водите  

Басейнова дирекция „Дунавски район" 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" 

Басейнова дирекция „Черноморски район" 

 

07.12.2016г. 

 

Относно: Становище във връзка с ЕО на ПУРН за всички басейнови дирекции 

 

Уважаема Госпожо Министър, 

Уважаеми господин Димитров, господин Семерджиев, госпожо Иванова и 

госпожо Консулова, 

 

Във връзка с процеса на разработване на Планове за управление на риска от 

наводнения и обществените консултации по ЕО/ОС във връзка със същите, 

WWF Дунавско - Карпатска програма България изразява следното принципно 

становище: 

Смятаме, че подходът при разработването на ПУРН беше изначално 

некоректен във връзка със сроковете, в които бяха разработен картите за 

зоните със значителен риск от наводнения и мерките за тях. Това разминаване 

и липсата на логична хронология предопредели и резултатът. На следващо 

Приети Предложенията за мерки се 

приемат, като в ПоМ се 

включват две нови мерки, 

както следва: 

1. Създаване на управляеми 

полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на 

реките – с местоположение 

дясна заливна тераса на р. 

Тунджа в землищата на гр. 

Елхово и с. Изгрев.  

2. Контролирано временно 

наводняване на 

селскостопански площи с цел 

разтоварване на 

наднормените водни 

количества -  с 

местоположение бившето 

„Стралджанско блато" в 

землищата на с. Лозенец, гр. 

Стралджа; с. Атолово, 

Община Стралджа; с. 

Деветинци и с. Венец в 

Община Карнобат 

 

Добавянето на цитираните 

мерки не променя изводите 
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място със съжаление констатираме, че в ПУРН се набляга предимно на 

инженерни мерки, отколкото на природосъобразни решения. Така България 

пропусна да използва едни мощен инструмент за природозащита и устойчиво 

развитие, в какъвто можеха да се превърнат ПУРН. Вместо те да станат 

инструмента за възстановяване на влажни зони и крайречни хабитати, вместо 

да се наблегне на природосъобразни и устойчиви мерки, в момента те ще 

станат причина за продължаващо унищожение на реките посредством т.нар. 

мерки за почистване на речните корита. Доказано неефективните мерки по 

изземване на отложения и изсичане на крайречна растителното само могат да 

задълбочават проблемите или да ги отлагат във времето, но не и да бъдат 

устойчиви решения. Обръщаме внимание, че почистване на леглата на реките 

с цел осигуряване на проводимост би следвало да се допуска само в 

коригираните участъци, в районите на значителен риск от наводнения и след 

тях. Вместо това ние виждаме подобни мерки да се прилагат преди населените 

места, което само увеличава скоростта на оттока към урбанизираните 

територии. Така вместо да се търсят начини водата да се забави чрез разлив, 

тя бива провеждана по-бързо там, където може да създаде проблеми. По 

отношение т.нар. „прочистване на речните корита" чрез изсичане на речната 

растителност: Прочистването на речните легла от растителност се прилага с 

манифистирана цел за намаляване на коефицента на грапавина като се 

увеличава водното количество, което може да се проведе в речното легло. 

Основно мярката се прилага с цел провеждане на високата вълна. Прилагайки 

тази мярка може да се гарантира, че водните количества които преминат със 

сигурност ще са по-големи отколкото в речно легло със дървесна 

растителност през едно и също речно легло при еднакви водни нива, но както 

знаем винаги може да дойде и по-висока вълна, а освен това винаги има някой 

мост, който не позволява преминаването на подобни води. На теория мярката 

звучи убедително и хубаво, но на практика има унищожителен и временен 

ефект - след няколко години (2-5 г.) реката, където е проведено прочистването 

обраства наново. Растителните съобщества, които са разпространени в 

речните корита, имат пионерен характер и провеждането на "прочистване" 

стимулира техния вегетативен растеж (прокарване на издънки и освобождава 

място за заселване на нови индивиди). Мярката създава и предпоставки за 

инвазия на интрудуценти - растителни видове като американския ясен, 

ясенолистния явор и аморфата. Липсващото засенчване от високите дървета, 

води до покачване на температурата на водата и бурно развитие на 

на ЕО и ДОСВ. 
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фитофилните растения (тръстика, папур, потопена висша водна растителност 

и др.). В резултат на това коефициентът на грапавина, може да се увеличи 

дори и в по-голяма степен, отколкото преди прилагането на мярката. Тук дори 

не коментираме факта, че с цел прилагане на същата се унищожават ценни 

хабитати, някои от които са приоритетни, а други в лошо състояние. 

На следващо място не намираме за удачно да се търсят грешни решения, на 

вече допуснати назад във времето грешки. Това само може да увеличи 

проблемите. Подобна е ситуацията с вече коригирани речни участъци извън 

населените места, където дигите се ползват предимно само за защита на 

селскостопанските земи. Освен че „изправянето" на реките увеличава 

ерозията на дъното и бреговете (в следствие на увеличената скорост на 

водата), това води до натрупвания на отложения в други участъци. От друга 

страна дейностите по поддръжка на дигите изискват значителни разходи, без 

преки постъпления от арендаторите. Така опазването на някои земи е хем 

скъпо решение, хем премества проблема само по-надолу, но в никакъв случай 

не ги решава. Удачно щеше да бъде в ПУРН да се приложи нашироко 

подходът, при който земеделските стопани да бъдат компенсирани при 

заливане на техните имоти, като така се осигуряват хем ретензионни обеми, 

хем да се върви към възстановяване на стари речни корита. Същите в момента 

се обработват само заради субсидиите за площи, но е спорно на какво 

основание става това. Така или иначе при наводненията през последните 

години се доказа, че това често е необходима мярка, към която се пристъпва 

при крайна необходимост, когато е твърде късно. За това е важно да се 

осигури финансовия механизъм за компенсация, за който ПУРН е 

предпоставка. Още по- важно според нас е, въобще да се мисли в посока 

подобни трайни решения, тяхното широко прилагане и по-висока 

ефективност. Опасяваме се, че на този етап този въпрос не е добре уреден и 

нито ще бъде ефективно приложен, нито стопаните ще бъдат адекватно 

компенсирани. 

Използваме възможността да предложим и две мерки, специално за ПУРН на 

Източнобеломорски район, които на практика прилагат, предложените от нас 

принципи. 

Предложение за мерки към ПУРН на Източнобеломорски район 

I. „Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни 

тераси на реките" 
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Описание: Почистване и разширяване на съществуващи канали и стари 

меандри; Реконструкция на мостове и изграждане на хидротехнически 

съоръжения; Изкупуване на частни земи; Осигуряване на техническа 

възможност за заливане на неземеделски земи; Свързване на стари ръкави 

мъртвици и др. площи, чието заливане ще има положителен ефект върху 

биологичното разнообразие. 

Местоположение: дясна заливна тераса на р. Тунджа в землищата на гр. 

Елхово и с. Изгрев. Основните дейности могат да се проведат в имоти, 

собственост на Община Елхово. Следва да се предвиди и възможност от 

закупуването на около 50-60 дка частни земи. 

Обосновка: В миналото река Тунджа се е разделяла на два ръкава в участъка 

при гр. Елхово. В последствие десният (западен ръкав) е бил изолиран от 

реката чрез изграждането на дига и към настоящия момент всички води 

минават по основното течение на реката при град Елхово. Част от старото 

корито на десния ръкав е запазен на терен и при високи води същите се 

запълва с вода. През времето там е осъществяван добив на пясък и чакъл и са 

се образували кариерни езера. Целта на мярката е да се възстанови старият 

десен ръкав, което ще даде възможност за разделяне на водните количества 

при високи води, като по този начин ще се предпазят от заливане ниските 

чести на гр. Елхово. Ще бъде постигнат ефект, който нагледно може да се 

види при гр. Ямбол, където река Тунджа е разделена на две. Същевременно 

ще има полза и от природозащитна гледна точка - ще се осигури заливане на 

земи с оглед опазване и възстановяване на крайречни заливни гори, създаване 

на нови и възстановяване на съществуващи в миналото микрохабитати в 

рамките на 33 „Река Тунджа 2". Описаното по-горе гарантира осигуряването 

на така търсения синергичен ефек-защита от наводнения и ползи за околната 

среда. 

Очаквана стойност на мярката: Базирайки се на други проекти вероятно може 

да се очаква мярката да струва около 4.8 млн. лв. Това е приблизителна 

оценка, извършена на базата на необходимите изкопни работи, строителни 

дейности и изкупуване на частни земи. По детайлна оценка ще бъде 

извършена при изготвянето на проектно предложение в рамките на 

съответното кандидастване. 
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II. „Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел 

разтоварване на наднормените водни количества" 

Описание: Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с 

цел разтоварване на наднормените водни количества; Осигуряване на 

техническа възможност за заливане на земеделски земи. 

Местоположение: Обработваеми и необработвамеи земи в обхвата на бившето 

„Стралджанско блато" в землищата на с. Лозенец, гр. Стралджа; с. Атолово, 

Община Стралджа; с. Деветинци и с. Венец в Община Карнобат. Основните 

земи са имоти частна собственост. 

Обосновка: В миналото (около 1925 г.) е започнало отводняването на 

Стралджанското блато и към настоящия момент чрез системи от канали, ПС и 

диги блатото е напълно пресушено. Земите, намиращи се на дъното на блатото 

са одържавени и после раздадени на частни стопани, като към настоящия 

момент се обработват. Образувано е и ново селище - с. Атолово. В 

последствие всички води, които преди това са се отичали във блатото, чрез 

система от канали се отвеждат директно към р. Мараш и от нея в р. Мочурица. 

По този начин е нарушена ролята на блатото като естествен ретензионен обем. 

Целта на мярката е да се осигури контролирано заливане на част от площта на 

блатото в размер на около 20 000 дка, с дълбочина от 1.5 м, което ще даде 

възможност за разтоварване на наднормени водни количества, които биха 

причинили наводнения в долната част на поречието на р. Мараш, р. Мочурица 

и р. Тунджа. Същевременно ще има полза и от природозащитна гледна точка - 

ще се осигури заливане на земи с оглед възстановяване на съществуващи в 

миналото природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в 33 „Стралджа", и местообитания на редки водолюбиви птици, 

предмет на опазване в 33 „Комплекс Стралджа". Описаното също осигурява 

търсения синергичен ефек между защита от наводнения и ползи за околната 

среда. 

Очаквана стойност на мярката: Трудно може да се прецени очакваната 

стойност на обещетенията, но е верятно тя да е в порядъка на около 3-3.5 млн. 

лв. (обезщетения за залети площи и строителство на хидротехнически 

съоръжения). По детайлна оценка ще бъде извършена при изготвянето на 

проектно предложение за проектно финансиране. 

За допълнителна информация и лице за контакти от наша страна: Любомир 
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Костадинов, Експерт програма „Води" към WWF - България, GSM + 359 889 

192 572, E-mail: lkostadinov@wwfdcp.bg 

 

С Уважение, 

Любомир Костадинов, 

юрисконсулт 

65. МЗ Главен 

държавен 

здравен 

инспектор 

Изх. № 66-00-110/12.12.2016г. 

 

ДО 

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ 

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ 

РАЙОН" 

УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ" № 35 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

На Ваш №  РД-09-378 от 16.11.2016г.  

Към Наш № 66-00-110 от 18.11.2016г. 

 

КОПИЕ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

На Ваш № 04-00-2532 от 24.11.2016г. 

На Наш № 04-00-100 от 28.11.2016г. 

 

Относно: Становище по Доклад за екологична оценка (ЕО) на План за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район 2016-2021 г. 

 

Приети Коментарите са отразени в 

ДЕО, като в т. 11.2.2 са 

записани следните мерки: 

 Налагане на забрана 

върху ползването на водите 

за питейно-битови цели при 

констатирано замърсяване на 

добиваната вода вследствие 

на наводнение. 

 Осигуряване на 

допълнителна информация 

по отношение естествените 

извори и водовземните 

съоръжения от минерални 

води, попадащи в зоните на 

заливане при различните 

видове сценарии на 

наводнения в РЗПРН. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, 

Във връзка с получено в Министерство на здравеопазването Ваше писмо 

относно провеждане на консултация по Доклад за екологична оценка (ЕО) на 

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски 

район 2016-2021г., Ви информираме следното: 

Според представеното задание, целта на ПУРН е да създаде условия за 

редуциране, а където е възможно за предотвратяване на неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство 

и стопанската дейност в районите със значителен потенциален риск от 

наводнения на територията на Източнобеломорски речен басейн. 

За постигането на целта в плана са включени широк кръг от мерки - от 

почистване и коригиране на речни корита, изграждане на инженерни 

съоръжения (диги, валове, канали и др.) до повишаване подготвеността на 

населението за реакции при наводнения и на административния капацитет на 

компетентните органи, подобряване на контрола, изграждане на 

мониторингови и информационни системи и др. 

В доклада е извършена оценка и характеристика на сегашното състояние на 

околната среда на територията на Източнобеломорски речен басейн, както и 

на очакваното възможно въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве на ниво цели и приоритети на ПУРН и на ниво мерки предвидени в 

плана. 

От направената оценка на всяка конкретна мярка, предложена в ПУРН, е 

видно, че част от тях (предимно свързани с корекции на речни корите, 

изграждане на диги, почистване на речни корита) могат да имат известни 

локални отрицателни последствия върху околната среда, но всичките имат 

пряко или косвено положително въздействия върху човешкото здраве, и 

следователно ако са законосъобразни следва да бъдат изпълнени. 

В доклада за ЕО на база данни от ПУРН са посочени водовземните 

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, попадащи в границите на 

РЗПРН. 

Авторите на доклада са предложили и мерки за смекчаване и предотвратяване 

на неблагоприятните въздействия върху околната среда при изпълнение на 

мерките, залегнали в плана, вкл. и по отношение на водовземните съоръжения 
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за питейно-битово водоснабдяване. В т. 11.2.2. Мерки за изпълнение при 

прилагане на ПУРН в част „води" мярката, записана на стр. 575, изискваща 

прекратяване на водовземането за питейно- битови цели от водовземни 

съоръжения при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на 

наводнение, да се коригира, като се предвиди и възможност водоподаването 

да не бъде преустановявано, а само да се налага забрана върху ползването на 

водата за питейно-битови цели. 

В тази точка да се прибави нова мярка, която да изисква осигуряване на 

допълнителна информация по отношение естествените извори и водовземните 

съоръжения от минерални води, попадащи в зоните на заливане при 

различните видове сценарии на наводнения в РЗПРН. 

Като цяло се очаква прилагането на плана да има благоприятно въздействие 

върху човешкото здраве доколкото изпълнението му ще допринесе за 

превенция и запазване здравето на хората вследствие предотвратяване или 

минимизиране на щетите при наводнения. 

Министерство на здравеопазването дава положителна оценка на доклада при 

условие, че в него бъдат отразени изложените по-горе предложения. 

 

С уважение, 

Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ 

Главен държавен здравен инспектор 

66. WWF Изх. № 02095/15.12.2016г. 

До: инж. Георги Семерджиев 

Директор на БД „Източнобеломорски район“ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТНОСНО: Обществени консултации по проект на план за управление на 

риска от наводнения за Източнобеломорски район 

 

Приети Предложението е взето 

предвид и в т. ДЕО е 

добавена следната мярка: 

Изготвяне на методика за 

управление на крайречната 

горска растителност във 

връзка с осигуряване на 

проходимостта на реките, 

подобряване на свързаността 

и запазване на крайречните 

горски местообитания, 
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Уважаеми Г-н Семерджиев, 

Във връзка с обществените консултации по проекта на Плана за управление 

на риска от наводнения за Източнобеломорски район, моля да се запознаете с 

нашето предложение за добавяне на следната мярка: 

 

Мярка 

Изготвяне на методика за управление на крайречната горска растителност във 

връзка с осигуряване на проходимостта на реките, подобряване на 

свързаността и запазване на крайречните горски местообитания, подобряване 

на състоянието им и опазване на биологичното разнообразие. Методиката 

следва да осигури регулации, които да са специфични за отделните речни 

типове съгласно националната речна типология, съобразявайки нуждите за 

управление на риска от наводнения и природозащитното законодателство. 

Обосновка 

Осигуряването на проходимостта на реките, чрез т. нар. „прочистване на 

крайречната горска растителност" е една от постоянните превантивни мерки 

за управление на риска от наводнения. Понастоящем липсват специфични 

технически регулации на този тип дейности, което създава трудности при 

планирането им. В резултат на несъобразяване с типово специфичните за 

реката условия, много често мерките за управление на крайречната горска 

растителност са с противоречив ефект по отношение намаляване на риска от 

наводнения и като правило са с негативен ефект върху биологичното 

разнообразие и влизат в конфликт с природозащитното законодателство. 

Особено сериозен е този въпрос от гледна точка на нуждата от подобряване на 

състоянието на крайречните природни местообитания в Защитените Зони от 

Натура 2000, отчитайки тяхната специфика и състояние в национален и 

европейски контекст. Вярваме, че подобна Методика би допринесла за 

постигане на ангажиментите на страната ни за подобряване състоянието на 

месгообитанията от европейската екологична мрежа Натура 2000. 

 

Лица за контакти: 

Нели Дончева, тел. 088551 1014, email: ndoncheva@wwfdcp.bg, Иван Христов, 

подобряване на състоянието 

им и опазване на 

биологичното разнообразие 
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тел. 088551 1022, email: ihristov@wwfdcp.bg. 

 

С уважение, 

Веселина Кавръкова 

Програмен ръководител 
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Списък на екипа по EO 
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№ 

 
Име Роля в ДЕО Диплома Степен Подпис 

1.  Янка Николова 

Пресолска 

Ръководител на 

екипа, Експерт 

Хидробиология, 

Ихтиология 

№0795-Б/1993 г. 

ПУ “Паисийй 

Хилендарски” - 

Пловдив 

Магистър  

2.  Трендафил 

Костадинов Христов 

Експерт 

Хидрогеология 

№ 285154/1957 г., 

Минен институт в 

гр. Днепропетровск 

– Украйна 

Магистър  

3.  Анна Стоянова 

Братоева 

Експерт 

Качество на 

атмосферния 

въздух и 

климатични 

фактори 

№ 071139/1973 г.,  

СУ „Св. Климент 

Охридски” 

Магистър  

4.  Светла Трайчева 

Андреевска 

Експерт 

Повърхностни 

води, Отпадъци, 

Опасни 

химични 

вещества 

№ 006926/1973 г,  

Университет по 

архитектура, 

строителство и 

геодезия, София 

Магистър  

5.  Димитър 

Александров Зердев 

Експерт Почви, 

GIS експерт 

№ 194339/2013 г.,  

Минно – геоложки 

Университет "Св. 

Иван Рилски", 

София 

Магистър  

6.  Радослава Кирилова 

Стоянова 

Експерт 

Ландшафт, 

Почви, Флора 

№ 00525/1997 г.,  

ЛТУ, София 

Магистър  

7.  д-р Адриана Иванова 

Аговска 

Експерт 

Население и 

човешко здраве 

№ 008842/1989 г.,  

Медицинска 

Академия, София 

Магистър  

8.  Катя Христова 

Анчева 

Експерт 

Фитоценология, 

Зоология,  

GIS експерт 

№ 13183/2005 г.,  

ЛТУ, София 

Магистър  

9.  Ваня Димитрова 

Ченова 

Експерт 

Отпадъци, 

Опасни 

химични 

вещества 

№ 136506/2010 г.,  

Лесотехнически 

Университет, 

София 

Магистър  
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№ 

 
Име Роля в ДЕО Диплома Степен Подпис 

10.  Цветомир Петков 

Стоянов 

Експерт 

Материални 

активи, Води 

№ 000891/1997 г. 

Университет по 

архитектура, 

строителство и 

геодезия, София 

Магистър  

11.  Младен Благоев 

Граматиков 

Експерт 

Орнитология, 

GIS експерт 

№ 21174/2012 г.  

СУ „Св. Климент 

Охридски” 

Магистър  

12.  Жарин Димитров 

Величков 

Експерт 

Културно-

историческо 

наследство 

№ 101886/1985 г. 

СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

Магистър  

13.  Мирослава Тодорова 

Терзийска 

Експерт SWOT 

анализ 

№ 208648/2008 год. 

Нов Български 

Университет, 

София 

Магистър  
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