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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад е подготвен в рамките на изпълнение на обществена поръчка с 

предмет „Изготвяне на проект на програма от мерки за Черноморския район за 

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

включително икономически разчети разходи-ползи“. Възложител на поръчката е 

Басейнова дирекция за „Черноморски район“, гр. Варна, а изпълнител е ДЗЗД „ПРОМ“, 

което се състои от Кооперация „София консултинг груп“ и Клуб „Икономика 2000“ от гр. 

София. 

Този доклад представя резултатите от изпълнение на Етап 3 „Проект на Програма от 

мерки за управление на риска от наводнения за ЧРБУВ. Икономически анализ на 

проекта на Програма от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи " 

от Техническото задание. 

Екипът на проекта изказва благодарност на експертите от БДЧР за помощта им при 

подготовката на този доклад. 

Отговорност за евентуални пропуски и неточности в този доклад се носи от авторите на 

доклада. 

  



 

1. ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА УРН НА ВСИЧКИ РЗПРН В БДЧР 

 

1.1. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - 

Долни чифлик 

В РЗПРН  под името BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни чифлик попадат река Камчия и 
притоци е с обща дължина 50 км и преминават покрай или през населените места к.к. 
Камчия, с. Детелина, гр. Долни Чифлик, с. Кривини. 

В разглеждания  РЗПРН попада потенциално опасния язовир „Долни чифлик“ 2, който 
за момента е в изправно техническо състояние. При евентуално наводнение особено 
уязвими са всички населени места (гр. Долни чифлик, с.Детелина, с.Кривини и к.к. 
Камчия). 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_01 

Камчия –Долен чифлик са: 

 защита на жилищните райони; 

 зашита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за спорт и отдих; 

 защита на зелени територии;  

 защита на населението; 

 защита на територии от Натура по ЗБР; 

 зашита на защитени територии по ЗЗТ; 

 защита на образователна институция; 

 защита на ж.п. гара/автогара; 

 защита на МВР институции. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_01 Камчия – Долен чифлик са: 

Приоритет № 1  Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 

общините Аврен и Долен чифлик (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –

Долен чифлик - с. Детелина, с. Кривини, гр. Долни чифлик и к.к. Камчия) 

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

от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия –Долен чифлик в 

общините Аврен и Долен чифлик (с. Детелина, с. Кривини, гр. Долни чифлик и к.к. 

Камчия) 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 



 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 

обекти  - обхвата на РЗПРН в общините Аврен и Долен чифлик 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи - в общините Аврен и 

Долен чифлик (защита на ПСОВ – поддържане и правилна експлоатация на 

канализационна мрежа  и ПСОВ за к.к. Камчия, в останалите селища липсва; проблеми 

с отводняването)  

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 

територии и защитените зони  в общините Аврен и Долен чифлик 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 

крайречни територии в общините Аврен и Долен чифлик 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в общините 

Аврен и Долен чифлик 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините Аврен 

и Долен чифлик 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 

териториите при УРН в общините Аврен и Долен чифлик 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Аврен и Долен 

чифлик 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в общините 

Аврен и Долен чифлик 

  



 

 

Таблица 1. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни чифлик 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - 

L=200м   300 300 300 300 300 300 1 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - 

L=900м   1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 10 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

L=1500m 450 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 600 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1; 2.2 

Пр49-

Защ34-Р121 

Изграждане на нови 

корекции L=300m 300 000 0 0 0 0 0 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,2 

Пр51-

Защ36-Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 

L=700m 14 000 0 0 0 0 0 14 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,2 

Пр50-

Защ35-Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

L=1200m 360 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 372 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,2 По23-Р70 

Актуализиране на 

карти, имащи 

отношение към 

наводненията 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на 

риска от 

наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

 



 

 

1.2. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_02 - Камчия - 

Смядово 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_KA_02 - Камчия - Смядово попадат река Камчия и 
притоци е с обща дължина 28 км  и преминават покрай или през населените места гр. 
Смядово, с. Бял бряг, с. Янково и с. Кълново. 

В разглеждания РЗПРН р. Камчия е коригирана с корито със земен, необлицован 
двойно трапецовиден профил, обрасло от храсти и дървесни видове. Левия приток 
Кремък дере е коригиран на около 2 км от заустването в р. Камчия и е със земен 
трапецовиден профил, силно обрасъл с храсталаци; в централната градска част на гр. 
Смядово минава Селска река, която има 250 м коригиран участък, но речното корито е 
непочистено, обрасло и затлачено с отпадъци. Останалите притоци са с естествени 
русла, обрасли с храсталаци и дървесни видове. 

В разглеждания РЗПРН попада потенциално опасния язовир „Янково“, който за 
момента е в изправно техническо състояние. При евентуално наводнение особено 
уязвими са всички населени места от РЗПРН.  

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_02 - 
Камчия – Смядово са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени райони – жилищни и промишлени; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за отдих и спорт; 

 защита на зелените територии;  

 защита на населението; 

 защита на територии от Натура по ЗБР. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_02 Камчия – Смядово: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Смядово (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –Смядово (с. Бял 
бряг, с. Янково, гр. Смядово и с. Кълново) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Смядово в община 
Смядово (с. Бял бряг, с. Янково, гр. Смядово и с. Кълново) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в община 
Смядово (пътна инфраструктура) 



 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти - обхвата на РЗПРН в община Смядово 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Смядово 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Смядово 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Смядово 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Смядово 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Смядово 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Смядово 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Смядово 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Смядово 

 

  



 

 

Таблица 2. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_02 - Камчия - Смядово 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка Параметри 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1; 1.2; 

Пр16-

Р17 

Почистване на 

речни участъци 

и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - 

L=200м   

участък - L=200м и 

приета средна 

ширина 2,0 м 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

L=500m участък -L=500 м 150 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 200 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1,1 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на 

нови корекции 

L=300m участък -L= 300 м 300 000 0 0 0 0 0 300 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.2. 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 

L=300m участък -L=300 м 6 000 0 0 0 0 0 6 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 

1 брой интернет 

страница; до 10 

000 дипляни  940 940 940 940 940 940 5 640 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 4.1; 5.2 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

1 брой интернет 

страница; до 10 

000 дипляни  1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка Параметри 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

населението водните нива, 

оттока и 

опасноста от 

струпвания на 

лед. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 

По36-

Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при 

разработване на 

мерки за 

превенция от 

наводнения 0 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 

По39-

Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 0 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 8 160 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,2 

По13-

Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на 

риск от 

наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 0 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка Параметри 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

страни 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5,2 

По23-

Р70 

Актуализиране 

на карти, имащи 

отношение към 

наводненията 0 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5,3 

По46-

Р94 

Обмяна на 

знания и опит 

минимум 20 

учасника от района  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5,4 

По25-

Р72 

Сътрудничество 

с компетентните 

органи за 

басейново 

управление и за 

управление на 

риска от 

наводнения на 

други държави  

минимум 1 среща 

/годишно  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5,4 

По22-

Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни 0 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски 

нива 

(национално, 0 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка Параметри 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 



 

 

1.3. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_03 - Камчия - 

Златар 

В РЗПРН  под името BG2_APSFR_KA_03 - Камчия - Златар попадат река Златарска и 
притоци е с обща дължина 29 км  и преминават покрай или през населените места с. 
Кълново, с.Златар и с. Суха река. 

В разглеждания РЗПРН р.Златарска от вливането й в р.Камчия до 1,284 км е коригирана 
със земен профил двоен трапец силно обрасла с храсти и дървета. Другите участъци 
/притоци са с естествено русло, силно обрасли с храсти и дървета. 

В разглеждания  РЗПРН попадат два потенциално опасни язовира „Златар“ в изправно 
състояние и „Кълново“ на р. Капандере в неизправно състояние.  

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_03 - 
Камчия – Златар са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на територии от Натура по ЗБР. 
 

Определените приоритети за РЗПРН BG2_APSFR_KA_03 Камчия – Златар: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - от 
обхвата на РЗПРН Камчия –Златар (с. Кълново, с. Златар, с.Суха река) в общините 
Велики Преслав и Смядово 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия –Златар (с. 
Кълново, с. Златар, с.Суха река) в общините Велики Преслав и Смядово 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти - обхвата на РЗПРН в общините Велики Преслав и Смядово 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в общините Велики Преслав и Смядово 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 



 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в общините 
Велики Преслав и Смядово 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините Велики 
Преслав и Смядово 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при УРН в общините Велики Преслав и Смядово 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН  в общините Велики Преслав и 
Смядово 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН общините 
Велики Преслав и Смядово 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн общините Велики Преслав и Смядово 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
общините Велики Преслав и Смядово 

 



 

 

Таблица 3. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_03 - Камчия - Златар 

 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 

1.2;1.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна , 

участък от 

р.Златарска L=2000 

m в с. Златар. И река 

Суха река L=800 m 

в с. Суха река 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 21 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1;2.1 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна , 

L=600 m от ляв 

приток на р. 

Златарска в с. 

Кълново  600 600 600 600 600 600 3 600 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

населението нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,2 По23-Р70 

Актуализиране на 

карти, имащи 

отношение към 

наводненията 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

капацитет за УРН управленски нива 

(национално, 

басейново и местно) 

от единната 

спасителна система 



 

 

1.4. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_04 - Камчия - 

Шумен 

 

В РЗПРН  под името BG2_APSFR_KA_04 – Камчия-Шумен, р. Камчия и притоци са с обща 
дължина от 97 км и обхващат населените места гр. Шумен, с. Кълново, с. Ивански, с. 
Дибич, с. Радко Димитриево, с. Салманово, с. Мараш, с. Хан Крум, с. Миланово, гр. 
Велики Преслав, с. Драгоево.  

Р.Камчия по протежение на 14 км в община. Шумен е коригирана с корита със земен, 
необлицован трапецовиден профил, обрасла с храсти и дървета; 10 км от р. Врана в 
община Велики Преслав е коригирана със земен трапецовиден профил, обрасла с 
храсти и дървета; р. Карамишка е коригирана на 5 км и е с земен трапецовиден профил 
силно обрасла. Останалите притоци, които минават през населени места са коригирани 
в населените места и с естествени русла извън тях като са силно обрасли с храсти и 
дървета. 

Има три потенциално  опасни язовира – „Салманово“ в изправно техническо състояние 
над с.Салманово; язовир „Шумен“ и язовир „Дибич“, разположени един над друг и 
разположени над с. Дибич, също в изправно състояние.  

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_04 - 
Камчия – Шумен: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени райони – жилищни и промишлени; 

 защита на комуналната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за отдих и спорт; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на територии от Натура по ЗБР 

 защита на територии по ЗЗТ; 

 защита на лечебни заведения; 

 защита на ж.п/автогара; 

 защита на администрацията; 

 защита на обекти с национално значение. 
 

Определените приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
общините Велики Преслав, Шумен и Смядово (за населените места от обхвата на 
РЗПРН Камчия –Шумен в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово (гр. Велики 



 

Преслав, с.Миланово, с.Мараш, с.Хан Крум, с. Салманово, с.Радко Димитриево, гр. 
Шумен, с. Дибич) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Шумен в общините 
Велики Преслав, Шумен и Смядово (гр. Велики Преслав, с.Миланово, с.Мараш, с.Хан 
Крум, с. Салманово, с.Радко Димитриево, гр. Шумен, с. Дибич) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Велики Преслав, Шумен и Смядово(пътна инфраструктура - 5 бр.мостове; 
трафопост; жп гара-с.Хан Крум)  4 броя опасни язовири (Дервиша, Златар, Драгоево и 
Фисека) 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти - обхвата на РЗПРН - в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово - 
резерват Патлейна 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в общините 
Велики Преслав, Шумен и Смядово 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините Велики 
Преслав, Шумен и Смядово 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при УРН в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Велики Преслав, 
Шумен и Смядово 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в общините 
Велики Преслав, Шумен и Смядово 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

  



 

 

Таблица 4. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1; 3.4; Пр16-Р17 

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване 

преминаване на висока 

вълна L=14 000 m. В 

община Шумен, гр. 

Велики Преслав, 

с.Миланово, с. 

Салманово, с. Кълново, 

с Ивански, с.Радко, с. 

Димитриево, гр. 

Шумен, с. Дибич 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 147 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр47-

Защ31-

Р118 

Поддържане и 

подобряване 

състоянието на 

съществуващи 4 

язовири над 

с.Драгоево,„Салманово“ 

язовир „Шумен“ и 

язовир „Дибич“ над с. 

Дибич  с. Дервиш 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на нови 

корекции L=2000m в гр. 

Шумен, с. Драгоево, с. 

Дибич с височина на 

стените Н=3,5 м. 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” като 

мостове и др., които 

водят до подприщване 

на речния отток 9бр. 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 4,1 По7-Р54 Подготовка на 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

населението за действие 

при наводнения 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на широк 

достъп до прогнози за 

водните нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална информация 

на всички 

заинтересовани страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,2 По23-Р70 

Актуализиране на 

карти, имащи 

отношение към 

наводненията 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните органи 

за басейново 

управление и за 

управление на риска от 

наводнения на други 

държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за мониторинг 

на водите, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

специализирани бази 

данни 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество между 

всички управленски 

нива (национално, 

басейново и местно) от 

единната спасителна 

система 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

 

1.5. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_05 - Камчия - 

Веселиново 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_KA_05 - Камчия – Веселиново  попада р. Брестова с  
естествено русло, обрасло с храсти и дървета, с дължина 3 км минава през с 
.Веселиново.  

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_03 - 
Камчия – Веселиново са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

  защита на техническата инфраструктура; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението 

 защита на лечебни заведения. 
 
Определени приоритети за РЗПРН BG2_APSFR_KA_05 Камчия – Веселиново: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
община Смядово (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –Веселиново - с. 
Веселиново) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Веселиново  

Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в община 
Смядово (пътна инфраструктура) 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Смядово 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Смядово 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Смядово 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Смядово 



 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Смядово 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Смядово 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Смядово 

  



 

 

Таблица 5. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_05 - Камчия - Веселиново 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране на 

мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на човешкия 

живот и общественото 

здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна -  р. 

Брестова с  

естествено русло, 

обрасло с храсти и 

дървета, с дължина 

L=3 км. 

Преминаваща през 

с. .Веселиново.  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1; 

Пр56-Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 4бр.               вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 4.2; 5.5 По17-Р64 Предоставяне на 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране на 

мярката 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,2 По23-Р70 

Актуализиране на 

карти, имащи 

отношение към 

наводненията               вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на 

риска от 

наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграждане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни               вж. каталога вж. каталога 



 

 

1.6. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_06 -  Камчия – 

Кралево 

В РЗПРН  под името BG2_APSFR_KA_06 - Камчия - Кралево попада р. Кралевска и 
притоци с обща дължина 14 км и населените места с. Кралево, с. Певец, с. Дългач. 
Реките са с естествени русла, обрасли с храсти и дървета, почистени в населените 
места. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_03 - 
Камчия – Кралево 

 защита на жилищните райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на териториите по натура по ЗБР. 
 
Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_06 Камчия – Кралево: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Търговище (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия – Кралево - с. 
Певец, с.Кралево, с.Дългач, с.Кралево) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии в община Търговище – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Кралево(с. Певец, с.Кралево, с.Дългач, с.Кралево) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  (пътна 
инфраструктура) 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в община Търговище 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения - в община 
Търговище 



 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Търговище 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Търговище 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Търговище 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения  

в община Търговище 

 



 

 

Таблица 6. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_06 - Камчия – Кралево 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 

1.2;1.4; 

2.1; 3.4  Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна 

с.Кралево, с.Певец, 

С.Дългач L=1600 m 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 9 600 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 4бр.               вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2,1 

Пр71-

Защ56-

Р143 

Отводняване на 

защитени с диги 

низини               вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализ. мрежи в 

добро състояние               вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализ. мрежи               вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Пр23-

Защ5-Р24 

Оценка за 

отвеждането и 

дренирането на 

дъждовните води от 

канал. мрежи на               вж.каталога вж.каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

населено място 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 Защ18-Р46 

Ликвидиране или 

ограничаване 

експлоатацията на 

депа за отпадъци, 

особено в заливаеми 

територии               вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 Пр33-Р48 

Закриване и рекул-

тивиране на стари и 

вече неизползваеми 

промишлени зони 

или отделни 

предприятия                 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 В3-Р3 

Дейности за защита 

на речните брегове 

от ерозия  вкл. биол. 

укрепване               вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1; 5.2 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж.каталога вж.каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни               вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и местно) 

от единната 

спасителна система               вж.каталога вж.каталога 

 

 



 

 

1.7. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_07 -  Камчия - 

Руец 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_KA_07 - Камчия - Руец попадат част от приток на р. 
Камчия – р. Калайджи с дължина 5 км обхващаща с.Руец – с естествено русло , обрасло 
с храсти и дървета. 

В разглеждания РЗПРН попада малък язовир – „Руец“ в неизправно състояние в 
близост до с. Руец. 

 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_07 

Камчия – Руец  

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН Камчия – Руец са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 Защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на територии от Натура по ЗБР; 

 защита на територии по ЗЗТ. 
 

Определени приоритети за РЗПРН BG2_APSFR_KA_07 Камчия – Руец са: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Търговище - (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –Търговище - гр. 
Търговище, с. Разбойна, с. Пролаз) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Търговище (гр. 
Търговище, с. Разбойна, с. Пролаз) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти - обхвата на РЗПРН в община Търговище 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Търговище 



 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Търговище 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Търговище 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Търговище 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Търговище 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Търговище 
 



 

 

Таблица 7. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_07 -  Камчия – Руец 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 3.4 Пр16-Р17 

Почистване на речни участъци 

и дерета за осигуряване 

преминаване на висока вълна 

с.Руец  L=800 m 800 800 800 800 800 800 4 800 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на участъци от 

дере L=300m 6 000 0 0 0 0 0 6 000 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на населението за 

действие при наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1; 5.2 По11-Р58 

Информиране и осигуряване на 

широк достъп до прогнози за 

водните нива, оттока и 

опасноста от струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на актуална 

информация на всички 

заинтересовани страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 Обмяна на знания и опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните органи за 

басейново управление и за 

управление на риска от 

наводнения на други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж.каталога вж.каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и надграgдане на 

информационна система за 

мониторинг на водите, в т.ч. 

специализирани бази данни 0 0 0 0 0 0 0 вж.каталога вж.каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и сътрудничество 

между всички управленски 

нива (национално, басейново и 

местно) от единната спасителна 

система 0 0 0 0 0 0 0 вж.каталога вж.каталога 



 

 

1.8. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_08 -  Камчия - 

Търговище 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_KA_08 - Камчия - Търговище попадат река Врана и 
притоци е с обща дължина 33 км  и обхваща населените места гр. Търговище, с 
Разбойна, с.Пролаз. р. Врана минава през гр. Търговище, където е коригирана в 
централната градска част. С монолитна стоманобетонова облицовка. Останалите 
притоци са с естествени русла, силно обрасли с храсти и дървета. 

За района потенциално опасен е язовир „Вардун“, разположен над с. Пролаз, засега в 
изправно техническо състояние. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_03 
Камчия –Търговище 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН Камчия – Търговище са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на територии по Натура по ЗБР; 

 защита на територии по ЗЗТ; 

 защита на лечебни заведения; 

 защита на образователна институция. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_08 Камчия – Търговище: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Търговище - (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –Търговище - гр. 
Търговище, с. Разбойна, с. Пролаз) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Търговище (гр. 
Търговище, с. Разбойна, с. Пролаз) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти  - обхвата на РЗПРН в община Търговище 

  



 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Търговище 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Търговище 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Търговище 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Търговище 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Търговище 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Търговище  



 

 

Таблица 8. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_08 - Камчия – Търговище 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4;3.4 Пр16-Р17 

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна с.Руец, 

гр. Търговише L=1800 

m 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 10 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1; 

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани диги 

L=200 m 300 000 0 0 0 0 0 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1; 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на нови 

корекции L=1000 m, 

височина на стените 

Н= 3.5 м. 7 000 0 0 0 0 0 7 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на широк 

достъп до прогнози за 

водните нива, оттока 

и опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността при 

разработване на мерки 

за превенция от 

наводнения 300 300 300 300 300 300 1 800 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,2 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална информация 

на всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните органи 

за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани бази 

данни 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и местно) 

от единната 

спасителна система 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

 

1.9. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_09 -  Камчия - 

Вардун 

 

В РЗПРН  под името BG2_APSFR_KA_09 - Камчия - Вардун попада участък от р. 
Драгановска и притоци е с обща дължина 4 км и обхваща населеното място с Вардун. 

В разглеждания РЗПРН реките са с естествено русло, обрасли с храсти и дървета, 
почистени в населеното място. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_09 
Камчия –Вардун 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН Камчия – Вардун са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на зелени територии; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_09 Камчия – Вардун: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
община Търговище (населените места от обхвата на РЗПРН Камчия – Вардун (с. Вардун) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Вардун (с. Вардун) 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище (информираност и подготовка на населението в случай на риск от 
наводнения) 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Търговище 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите и УРН в община Търговище 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 



 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Търговище 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Търговище 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Търговище  



 

 

Таблица 9. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_09 -  Камчия – Вардун 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1; 1.2;  Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - у-к 

от р. Драгановска 

L=800 m с. Вардун 800 800 800 800 800 800 4 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна L=200 

m 800 800 800 800 800 800 4 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1; 5.2 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

страни 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и местно) 

от единната 

спасителна система 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.10. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_10 -  

Камчия – Котел 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_KA_10 - Камчия - Котел попадат река Котленска и 
притоци е с обща дължина 8 км. Реките в обхвата на гр. Котел са коригирани, обрасли с 
храсти и дървета и замърсени с отпадъци. Останалите участъци са с естествено русло, 
силно обрасли. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_10 
Камчия – Котел 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура 

 защита на индустрията; 

 защита на места за отдих и спорт; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на защитени територии по Натура по ЗБР. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_10 Камчия – Котел: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
община Котел - населените места от обхвата на РЗПРН Камчия – Котел (гр. Котел) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Котел (гр. Котел) 

Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
община Котел - гр. Котел- природонаучен музей; ВиК-район Котел; автогара; ПАБ; 
Медицински център; водоизточник Изворите; 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в община 
Котел (пътна инфраструктура – 3 бр. мостове, участък от главен път Котел Сливен и път 
Котел-Омуртаг) 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти  - обхвата на РЗПРН в община Котел (2 бр. бензиностанции; Подстанция на НЕК) 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 



 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Котел (Котленска планина – обект BG0000117 
защитена зона по местообитания; Котленска планина – обект BG0002029 защитена 
зона по директивата за птиците)  

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община Котел 
(организиране на периодични информационни кампании за заинтересованите 
институции и населението  за предпазване от наводнения) 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Котел 
(разработване на програми и планове за  оказване помощ и съдействие на населението 
при наводнения) 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Котел 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Котел 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Котел 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
част от община Котел  



 

 

Таблица 10. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_10 -  Камчия – Котел 

 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

L=3200m 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 28 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 

L=3200m 64 000 0 0 0 0 0 64 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на нови 

корекции L=500m 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 4,1 По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността при 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

реакциите на 

населението 

разработване на 

мерки за превенция 

от наводнения 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,2 По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 800 800 800 800 800 800 4 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

 

1.11. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_11 -  

Камчия – Градец 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_KA_11 - Камчия – Градец попадат участъци от р. Луда 
Камчия и притоци с обща дължина 19 км и обхваща населените места с Катунище, 
с.Градец и с.Ичера. Реките в РЗПРН са с естествени русла с каменисто дъно, по-малко 
обрасли и коригирани в границите на населените места по границите с пътищата. 
Уязвими са и трите населени места от наводнения. 

 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_11 

Камчия –Градец 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на образователна институция. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_11 Камчия – Градец: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
обхвата на РЗПРН Камчия –Градец част от община Котел и община Сливен  (с.Катунище, 
с. Градец, с.Ичера) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Градец в част от община 
Котел и община Сливен (с.Катунище, с. Градец, с.Ичера) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в община 
Котел и община Сливен 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти  - обхвата на РЗПРН в община Котел и община Сливен 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в община Котел и община Сливен  

 



 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община Котел 
и община Сливен 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Котел и 
община Сливен 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при  УРН в община Котел и община Сливен 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Котел и община 
Сливен 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Котел и община Сливен 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Котел и община Сливен 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Котел и община Сливен 

 



 

 

Таблица 11. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_11 -  Камчия – Градец 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна 

с.Гроздьово, 

с.Дъбравино   

L=3200m 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 19 200 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1; 5.2 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 5,4 По25-Р72 Сътрудничество с 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни               вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и местно) 

от единната 

спасителна система               вж. каталога вж. каталога 



 

 

 

1.12. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_12 -  

Камчия – Гроздьово 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_KA_12 - Камчия - Гроздьово попадат участък от р. 
Камчия и притоци е с обща дължина 309 км  и обхваща населените места с.Гроздьово, 
с.Дъбравино. Река Камчия е коригирана със земен, необлицован трапецовиден 
профил, дигирана едностранно и двустранно, обрасла от храсти и дървета; Притоците 
на реката са с естествени русла, силно обрасли с храсти и дървета; 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_12 
Камчия – Гроздьово 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН Камчия – Гроздьово са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за отдих и спорт; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на територии по Натура по ЗБР. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_12 Камчия – Гроздьово: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - в 
община Долен чифлик и община Аврен (с.Гроздьово, с. Дъбравино) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Гроздьово (с.Гроздьово, 
с. Дъбравино) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в община 
Долен чифлик и община Аврен  (пътна инфраструктура –с.Сава – с. Цонево; ж.п. линия 
Дългопол-Варна) 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти - обхвата на РЗПРН и в община Долен чифлик и община Аврен 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 



 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони - в община Долен чифлик и община Аврен 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Долен чифлик и община Аврен 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община Долен 
чифлик и община Аврен 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Долен 
чифлик и община Аврен 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при наводнения в община Долен чифлик и община Аврен 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от наводнения 
в община Долен чифлик и община Аврен 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с  управление на 
риска от наводнения в община Долен чифлик и община Аврен 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 

община Долен чифлик и община Аврен 

  



 

 

Таблица 12. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_12 -  Камчия – Гроздьово 

 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 3.4  Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна 

с.Гроздьово, 

с.Дъбравино   

L=3200m 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 19 200 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1; 5.2 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

капацитет за УРН 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни               вж. каталога вж. каталога 



 

 

1.13. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_KA_13 -  

Камчия – Върбица 

 

В РЗПРН BG2_APSFR_KA_13 - Камчия - Върбица попадат р. Герила и притоци с обща 
дължина 7 км и обхваща населено място гр.Върбица. В населеното място р. Върбица  е 
с земен и необлицован профил, но в централната част на населено място е с подпорни 
стени от каменна зидария, речното корито е затлачено и обрасло на места. 

 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_KA_13 –
Върбица 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН Камчия – Върбица са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на територии по Натура по ЗБР. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_KA_13 Камчия – Върбица: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - от 
населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –Върбица (с.Върбица) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Върбица (с.Върбица) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура   в община 
Върбица  (пътна инфраструктура -  5 броя моста) 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти  - обхвата на РЗПРН в община Върбица 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 



 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Върбица 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Върбица 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото планиране на 
териториите при наводнения в община Върбица 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от наводнения 
в община Върбица  

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с  управление на 
риска от наводнения в община Върбица  

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Върбица 

 



 

 

Таблица 13. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_KA_13 -  Камчия – Върбица 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - р. 

Герила и притоци в 

границите на с. 

Върбица L=700 m. 700 700 700 700 700 700 4 200 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 

L=300m 6 000           6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=500m 150 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 200 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1; 5.2 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

реакциите на 

населението 

всички 

заинтересовани 

страни 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни               вж. каталога вж. каталога 



 

 

 

1.14. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_MA_01 -  

Русокастренска – Русокастро 

 

Разглежданият участък от река Русокастренска и притоци с обща дължина 53 км 
обхваща населените места с. Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. 
Константиново. В долния си участък река Русокастренска е коригирана със земен 
трапец с двустранни диги в участък от 7 км;  Другите реки в обхвата на РЗПРН са с 
естествени русла, обрасли. 

Имаме наличието на потенциално опасния язовир „Черково” в неизправно техническо 
състояние. Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено 
уязвими населени места са с. Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. 
Константиново. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_MA_01 -  
Русокастренска – Русокастро са: 
 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на техническа инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на места за спорт и отдих 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_MA_01 - Русокастренска – 
Русокастро са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо общините Карнобат и Камено 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо общините Карнобат и Камено. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
общините Карнобат и Камено 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо общините Карнобат и Камено 

 

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



 

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Карнобат и Камено 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към общините Карнобат и Камено 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в 
РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места включващ РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените места 
включващ РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН в общините Карнобат и Камено 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места включващ 
РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в общините 
Карнобат и Камено 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в това число включващи РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в населените места от общините Карнобат и Камено 

 

 

  



 

 

Таблица 14. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_MA_01 -  Русокастренска – Русокастро 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали 

хора при 

наводнения  Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла - 500 

м от р. 

Русокастренска и 

400 м от десния й 

приток, в зоната на 

с. Сърнево, 500 м 

от р. 

Русокастренска в 

зоната на с. 

Желязово, 1000 м в 

зоната на с. 

Русокастро, 1500 м 

от левия приток на 

р. Русокастро в 

зоната на с. Ливада, 

1000 м от р. 

Русокастренска в 

зоната на с. 

Тръстиково 2 000 2 000 5 000 3 000 7 000   19 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

дерета 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 2,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток - 3 бр. 

в с. Сърнево, 1 бр. 

С. Желязово, 1 бр. 

в с. Русоакстро, 3 

бр. Ляв приток на 

р. Русокастренска в 

зоната на с. Ливада, 

1 бр. на р. 

Русокастренска в с. 

Тръстиково 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 50 000 450 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони Пр18-Р19 

Ограничаване 

уплътняването на 

почвите 

(запечатване) като 

следствие на 

урбанизацията.                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет   10 000 20 000   20 000   50 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По- 1.2 Пр24-Р25 Премахване на                 вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

Осигуряване 

бързо 

отвеждане на 

водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизиранит

е територии  

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Пр17-Р18 

Регулиране нивото 

на подземните води 

при опасното им 

повишаване или 

понижаване               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 

Подобряване 

на защитата на 

канализационн

ите системи 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.2 

Подобряване 

на защитата на 

индустриалнит

е обекти 

(основно IPPC 

и SEVESO 

обекти) Защ18-Р46 

Ликвидиране или 

ограничаване екс-

плоатацията на 

депа за отпадъци, 

особено в заливае-

ми територии               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр33-Р48 

Закриване и рекул-

тивиране на стари и 

неизползваеми 

промишлени зони 

или отделни               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

предприятия   

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 

Подобряване 

на 

водозадържащ

ата способност 

на зем., горски 

и крайречни 

територии Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове     3 000       3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните брегове)                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   В3-Р3 

Дейности за защита 

на речните брегове 

и корита от ерозия, 

вкл. биол. 

укрепване               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 

Повишаване на 

подготвеността 

на населението 

за наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

лед. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 

Подобряване 

на реакциите 

на населението 

при 

наводнения     По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   В3-Р3 

Дейности за защита 

на речните брегове 

и корита от ерозия, 

вкл. биол. 

укрепване               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 

Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 

Повишаване на 

квалификацият

а на персонала, 

ангажиран с 

УРН По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране 

на риска от 

наводнения по 

водното 

течение за 

целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По10-Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 

Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции 

при По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

наводнения единната 

спасителна система 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

 

1.15. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_MA_02 - 

Господаревска – Люлин 

 

Разглежданият участък от река Господаревска и притоци с обща дължина 8 км обхваща 
населеното място с. Люлин. Реките в РЗПРН са с естествено русло, силно обрасло с 
храсти и дървета. 

Заплахата от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. 
Люлин. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_MA_02 - 
Господаревска – Люлин са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_MA_02 - Господаревска – 
Люлинса: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с.Люлин, община Стралджа 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 

 

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

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с.Люлин, община Стралджа 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в 
РЗПРН основно с.Люлин, община Стралджа 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 



 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващ РЗПРН  с.Люлин, община Стралджа 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения населените 
места, включващ РЗПРН с.Люлин, община Стралджа 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН община Стралджа 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ 
РЗПРН главно с. Люлин от община Стралджа 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Стралджа 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в това число, включващи община Стралджа 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 

в община Стралджа и в частност на с.Люлин 

  



 

 

Таблица 15. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_MA_02 - Господаревска – Люлин 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения 

1.1;2.1 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - 

L=1400 м от р. 

Господаревска в 

урбанизираната 

зона на с. Люлин и 

L=100 м от левия й 

приток, 

непосредствено над 

заустването мув р. 

Господаревска   3 000 2 000 3 000     8 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр47-

Защ31-

Р118 

Поддържане и 

подобряване 

състоянието на 

съществуващите 

язовири Люлин 1 и 

Първенец               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 2,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток - 1 бр. 

мост и 1 бр. брод 

на р. 

Господаревска, 1 

бр. мост на левия 

приток на р. 

Господаревска 50 000 50 000   50 000     

150 

000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура Пр22-Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.  

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.1 Подобряване 

на защитата на 

обекти от 

техническата 

инфраструктура  

Пр71-

Защ56-

Р143 

Отводняване на 

защитени с диги 

низини А=5 дка.                 вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти По33-Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове 

за действие                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Защ14-Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане на 

високите води.                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр63-

Защ48-

В26-Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на   

Пр59-

Защ44-

Изграждане на 

прегради от чували               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

Р132 с пясък 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационните 

системи 

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет 15 000           

15 

000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони Пр11-Р12 

Въвеждане и 

изпъл-нение на  

изисква-ния за 

добро земе-делско 

и екологично 

състояние на 

селско-стопанските 

площи                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр13-Р14 

Забрана за  нови 

корекции на 

участъци от реките, 

в границите на ЗТ и 

ЗЗ от НЕМ Натура 

2000               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове   5 000         5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

територии 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 4.2 Подобряване По13-Р60 Създаване на               вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5:   По10-Р57 Организация и               вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение  

каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

 

1.16. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 -  

Факийска - Момина църква 

 

Разглежданият участък от река Факийска и притоци с обща дължина 9 км обхваща 
населеното място с. Момина църква. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло с 
храсти и дървета. 

Два потенциално опасни малки язовира застрашават РЗПРН като се намират в или в 
непосредствена близост: язовир „Василева кория” в неизправно техническо състояние 
и язовир „Дачковица” в изправно техническо състояние. Потенциалната заплаха от 
наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. Момина 
църква. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 - 
Факийска - Момина църква са: 
 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на местата за спорт и отдих 

 защита на населението 

 защита на администрацията 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 - Факийска - Момина 
църква са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения на 
територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец. Застрашено е 
цялото население на с. Момина църква при авария на три потенциално опасни 
язовира - Дачковица (имот №001270); Пъздерковица (001048) и Василева кория (имот 
000778) 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН, включващо с. Момина църква, 
община Средец. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на РЗПРН, 
включващо с. Момина църква, община Средец. 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура на 
територията, включващо с. Момина църква, община Средец. 

  



 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец.  

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец. 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи на с. Момина църква, 
община Средец  

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони на територията на РЗПРН включващо с. Момина църква, община 
Средец. 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии на територията, включваща с. Момина църква, община Средец. 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на територията 
на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец  

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  на територията 
на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН на територията на РЗПРН община Средец 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН от община Средец за 
територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на, община 
Средец за  територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн втова число и територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община 
Средец 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
на територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец 

 

 

  



 

 

Таблица 16. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 -  Факийска - Момина църква 

 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1 Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия на с. 

Момина църква - 

L=1200 м от левия 

приток на р. 

Факийска, L=2800 

м от р. Факийска и 

L=600 м от десния 

приток на р. 

Факийска 3 500 6 000 4 000 4 000 5 000 0 22 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=200 

m на левия приток 

на р. Факийска 0 0 3 000 0 0 0 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на 

нови корекции 

L=1200 m от левия 

приток на р. 

Факийска, L=1300 

м от р. Факийска и 

L=600 м от десния 

приток на р. 

Факийска 0 440 000 650 000 850 000 900 000 1 200 000 4 040 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 1,1 Защ59- Изграждане на 0 3 000 0 5 000 0 0 8 000 вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

Р146 нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет 

каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 3 бр. 

На левия приток на 

р. Факийска и 1 бр. 

на десния 50 000 50 000 0 100 000 0 0 200 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 

Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 0 Пр18-Р19 

Ограничаване 

уплътняването на 

почвите 

(запечатване) като 

следствие на 

урбанизацията.  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 0 Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

речните легла или 

дерета 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.4 

Минимизир

ане броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструкт

ура Пр22-Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 

Подобряван

е на 

защитата на 

значими 

стопански 

обекти и 

културно-

исторически 

обекти По33-Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове 

за действие  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 Пр22-Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими и 

съответни 

разрешителни  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 0 

Пр71-

Защ56-

Р143 

Отводняване на 

защитени с диги 

низини А=5 дка. 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

бизнеса 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани 

диги L=200 m 50 000 70 000 40 000 80 000 0 0 240 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 Защ14-Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане на 

високите води.   0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 

Пр63-

Защ48-

В26-Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Изграждане на 

прегради от чували 

с пясък L=50 m 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 

Подобряван

е на 

защитата на 

канализацио

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

нните 

системи 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизир

ане на 

засегнатите 

зони за 

защита на 

водите, 

защитени 

територии и 

защитени 

зони Пр11-Р12 

Въвеждане и 

изпъл-нение на  

изисква-ния за 

добро земе-делско 

и екологич-но 

състояние на 

селскостопанските 

площи  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 

Подобряван

е на 

водозадържа

щата 

способност 

на зем., 

горски и 

крайречни 

територии Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове 0 0 4 000 0 0 0 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните 

брегове)   0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 0 Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

защитата на 

околната среда 

съществуващи или 

възстановени 

влажни зони 

(естествени 

заливни гори, 

лонгозни гори, 

блата, езера и др.) 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 В3-Р3 

Дейности за защита 

на речните брегове 

и корита от ерозия, 

вкл. биол. 

укрепване 0 2 000 0 1 000 0 0 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 

Повишаване 

на 

подготвенос

тта на 

населението 

за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000 0 0 2 000 0 0 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

наводнения 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 

Подобряван

е на 

реакциите 

на 

населението 

при 

наводнения     По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 

Осигуряване 

на 

оперативна 

информация 

за УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 

Повишаване 

на 

квалификац По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталоже

н № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

ията на 

персонала, 

ангажиран с 

УРН 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизир

ане на риска 

от 

наводнения 

по водното 

течение за 

целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 0 По10-Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 

Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции 

при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 0 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

 

1.17. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_MA_04 - 

Средецка - Проход 

 
Разглежданият участък от река Средецка и притоци с обща дължина 5 км обхваща 
населеното място с. Проход. Реките в РЗПРН са с естествено русло, силно обрасло с 
храсти и дървета. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Проход 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_MA_04 - 
Средецка – Проход са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на техническа инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_MA_04 -  Средецка – Проход са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения на 
територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община Средец. 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН, включващо с. Проход, община 
Средец.  

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на РЗПРН, 
включващо с. Проход, община Средец. 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община Средец. Пътни участъци.  

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти на територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община Средец. 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи на с. Проход, община 
Средец.. Няма изградена 



 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони на територията на РЗПРН включващо с. Проход, община Средец. Няма 
СОЗ; ЗЗ "Средецка река". 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии  на територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община Средец. 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на територията 
на с. Проход, община Средец. 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на с. Проход, 
община Средец.    

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН на община Средец. 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН от община Средец за 
територията на РЗПРН, включващо с. Проход,. 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на община 
Средец. 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн на река Средецка и в частност на територията на РЗПРН, включващо с. Проход, 
община Средец. 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
на територията на община Средец. 

  



 

 

Таблица 17. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_MA_04 - Средецка - Проход 

 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения 

1.1 

Пр16-

Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна в 

урбанизираната 

зоната на с. Проход 

-  L=1200 м от р. 

Средецка и L=500 

м от десния и 

приток     1 500 2 000 2 000 3 000   8 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   

Пр6-В5-

Р7 

Изкуствено 

оформяне на 

речните корита с 

цел забавяне на 

оттичането      30 000 30 000 30 000   90 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   

Пр14-

Р15 

Поставяне на 

ограничителни 

условия към 

инвестиционни 

намерения в 

съседни на реката 

участъци               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере - 

L=500 m oт десния 

приток на р. 

Средецка     7 500       7 500 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 Жилищни 

райони 

Защ13-

Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   

Пр18-

Р19 

Ограничаване 

уплътняването на 

почвите 

(запечатване) като 

следствие на 

урбанизацията.                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  

Пр24-

Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   

Пр17-

Р18 

Регулиране нивото 

на подземните 

води при опасното 

им повишаване или 

понижаване               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура 

Пр22-

Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.  

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.1 Подобряване 

на защитата на 

обекти от 

техническата 

инфраструктура  

Защ16-

Р44 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуваща 

обществено 

значима 

инфраструктура в 

заливаемите зони                  вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани 

диги   300 000 400 000       700 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток Бр.=1 50 000           50 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти 

По33-

Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове 

за действие                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната   

Пр22-

Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими и               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

инфраструктура и 

бизнеса 

съответни 

разрешителни 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Защ14-

Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане 

на високите води.                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр63-

Защ48-

В26-

Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационнит

е системи 

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет   5 000         5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

Пр13-

Р14 

Забрана за  нови 

корекции на уча-

стъци от реките в 

границите на ЗТТ и 

ЗЗ по Натура 2000               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

територии и 

защитени зони 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Пр11-

Р12 

Въвеждане и 

изпълнение на  

изисквания за 

добро земеделско и 

екол. състояние на 

селско-стопанските 

площи                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии 

Пр1-В1-

Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове   2 000         2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ6-

Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните 

брегове)                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени 

влажни зони 

(естествени 

заливни гори, 

лонгозни гори, 

блата, езера и др.)               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   В3-Р3 

Дейности за 

защита на речните 

брегове и корита от 

ерозия, вкл. биол. 

укрепване 3 000           3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на 

подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По36-

Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По39-

Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

По13-

Р60 

Създаване на 

механизъм за               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

населението при 

наводнения     

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН 

По46-

Р94 

Обмяна на знания 

и опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн 

По21-

Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5:   По10- Организация и               вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

Р57 информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение  

каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

 

1.18. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_MA_05 -  

Факийска - Голямо Буково 

 

Разглежданият участък от река Факийска и притоци с обща дължина 6 км обхваща 
населеното място с. Голямо Буково. Реките в РЗПРН са с естествено русло, силно 
обрасло с храсти и дървета. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Голямо Буково. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_MA_05 - 
Факийска - Голямо Буково са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_MA_05 -  Факийска - Голямо 
Буково са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения на 
територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец. Няма 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, 
община Средец. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на РЗПРН 
включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

  



 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община 
Средец. 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община 
Средец.  

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на територията 
на РЗПРН включващо с. Голямо Буково, община Средец.     

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения   

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН на община Средец. 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН на територията на РЗПРН, 
включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на община 
Средец. 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн на река Факийска – РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
на община Средец. 

 

  



 

 

Таблица 18. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_MA_05 -  Факийска - Голямо Буково 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения 

1.1; 2.2 Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия на с. 

Голямо Буково - 

L=1100 m от р. 

Факийска и L=400 

m от десния й 

приток 2 000 1 500 2 000 2 000     7 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани 

диги L=300 m в 

урбанизираната 

част на с. Голямо 

Буково   50 000 80 000 80 000 50 000 100 000 360 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр14-Р15 

Поставяне на 

ограничителни 

условия към 

инвестиционни 

намерения в 

съседни на реката 

участъци               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от р. 

Факийска - L=1100 

m, t=0,5 до 1 m         10 000 10 000 20 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до   50 000         50 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

подприщване на 

речния отток 1 бр. 

р. Факийска  

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ15-Р43 

Поставяне на 

стационарни или 

мобилни защитни 

елементи на 

прозорци и врати, 

както и 

водонепропускливи 

преградни 

конструкции    200 000 200 000 

400 

000 500 000 700 000 2 000 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  

200 

000 100 000 200 000       500 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

дерета 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура Пр22-Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти По33-Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове 

за действие                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Пр22-Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими и 

съответни 

разрешителни                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Защ14-Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане на 

високите води.                 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани 

диги     50 000       50 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр63-

Защ48-

В26-Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр59-

Защ44-

Р132 

Изграждане на 

прегради от чували 

с пясък               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 

L=300 m   5 000         5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационните 

системи 

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет 

20 

000   30 000       50 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони Пр13-Р14 

Забрана за  нови 

корекции на уча-

стъци от реките, в 

ЗТ и ЗЗ от НЕМ 

Натура 2000               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр11-Р12 

Въвеждане и 

изпълнение на  

изисквания за 

добро земеделско и 

екол. състояние на 

селско-стопан-

ските площи                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове   3 000         3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени 

влажни зони 

(естествени 

заливни гори, 

лонгозни гори, 

блата, езера и др.)               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните брегове)   

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По10-Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение                

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.19. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_MA_06 - 

Факийска - Факия 

 
Разглежданият участък от река Факийска и притоци с обща дължина 6 км обхваща 
населеното място с. Факия. Реките в РЗПРН са с естествено русло, силно обрасло с 
храсти и дървета. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Факия. 

 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_MA_06 -  
Факийска – Факия са: 
 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на техническа инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_MA_06 -  Факийска – Факия са: 
 
Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 
Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения на 
територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН включващо с. Факия, община 
Средец.  

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на РЗПРН, 
включващо с. Факия, община Средец. 1 бр. възлова подстанция 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 



 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи на територията, 
включваща с. Факия, община Средец. 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. Няма 
СОЗ; ЗЗ "Западна Странджа" BG0002066 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на територията 
на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец.  

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на територията на 
РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец.   

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН на територията на община Средец. 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН на територията на РЗПРН 
включващо с. Факия, община Средец. 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на община 
Средец. 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн на река Факийска в това число и от територията на РЗПРН, включващо с. Факия, 
община Средец. 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
на територията община Средец. 

  



 

 

Таблица 19. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_MA_06 - Факийска - Факия 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения 

1.1 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - 

L=800 m от р. 

Факийска и L=700 

m от левия й 

приток 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000   9 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=400 

m           7 000 7 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 1 бр.   50 000   50 000     100 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

На р. Факийска и 1 

бр. на левия й 

приток 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 4 000           4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура Пр22-Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

2.1 Подобряване 

на защитата на 

обекти от 

техническата 

инфраструктура  Защ16-Р44 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуваща 

обществено 

значима                 вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

бизнеса инфраструктура в 

заливаемите зони  

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани 

диги L=200 m   120 000 120 000       240 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти По33-Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове 

за действие                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Пр22-Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Защ14-Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане на 

високите води.                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационните 

системи 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

състояние 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони Пр13-Р14 

Забрана за  нови 

корекции на уча-

стъци от реките в 

ЗТ и ЗЗ от НЕМ 

Натура 2000               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр11-Р12 

Въвеждане и 

изпъл-нение на  

изисква-ния за 

добро земе-делско 

и екол.съ-стояние 

на селско-

стопанските площи                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните 

брегове)                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове   5 000         5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4:   По11-Р58 Информиране и 500 500 500 500 500 500 3 000 вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 

каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По10-Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

 

1.20. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 -  

Провадийска – Провадия 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_PR_01–Провадийска - Провадия попадат река 
Провадийска и притоци  с обща дължина 69 км и обхваща населените места гр. 
Провадия, с.Житница, с. Царевци, с.Юнак, с.Казашка река, с.Синдел, с.Тръстиково, 
с.Разделна, гр.Белослав, гр.Девня 

Река Провадийска е двустранно андигирана извън населените места и коригирана в 
регулацията на гр. Провадия. Потенциална заплаха от наводнения има за гр. Провадия, 
с.Житница, с.Юнак, с.Синдел, с.Тръстиково, с.Разделна, гр.Девня 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 

Провадийска – Провадия 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за спорт и отдих; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на територии по Натура по ЗБР; 

 защита на образователни институции; 

 защита на ж.п./автогари; 

 защита на администрация; 

 защита на поща. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 Провадийска –Провадия 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (обществени и жилищни сгради в 
населените места в обхвата на РЗПРН Провадийска - Провадия (гр. Провадия, с. 
Царевци, с. Юнак, с.Синдел, с.Тръстиково, с.Разделна, гр. Белослав, гр. Девня) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (наличие 
на канализация и ПСОВ- гр. Провадия, канализация и ПСОВ гр. Девня;в повечето 
селища има проблеми с отводняването) 

Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (гр. Провадия – сградата на общината 2 
бр. училища; с. Юнак – кметството, читалището, с. Царевци, с.Синдел-ж.п.гарата, 
с.Тръстиково – жп гарата, училище, читалище, кметството; с.Разделна – ж.п. гара, 



 

училище, кметство, гр. Белослав, гр. Девня – жп гара, общината, МБАЛ, ДЦК, 2 бр. 
училища 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (ж.п. линия Юнак-Синдел; пътища между 
населените места) 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обектив общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи в общините Провадия, 
Аврен, Белослав, Девня (наличие на канализация и ПСОВ- гр. Провадия, канализация и 
ПСОВ гр.Девня; в повечето селища има проблеми с отводняването) 

Цел 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (Агрополихим АД; Полимери 
АД; Солвей соди; Циментов завод; Депо за неопасни отпадъци; помпени станции; 
складове; бензиностанция Петрол- гр. Провадия) 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в общините 
Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите при УРН в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Провадия, Аврен, 
Белослав, Девня 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в общините 
Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

  



 

 

Таблица 20. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 -  Провадийска – Провадия 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 2.2 Пр16-Р17 

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна, 

почистване на 

участък от 

корекцията в гр. 

Провадия L=800 m, с. 

Житница L=200 m, с. 

Синдел L=500 m, с. 

Тръстиково L=400 м., 

с. Разделна L=600 m. 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 15 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 

с.Житница L=300m, 

с. Синдел L=500 m,  

с. Тръстиково L=500 

м., с. Разделна L=500 

m. 36 000           36 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 Пр20-Р21 

Издаване на забрана 

за строителството в 

зони с риск от 

наводнения. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 Пр19-Р20 

Постоянен 

мониторинг на 

застрояването в 

близост до 

заливаемите зони 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 150 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=500m 150 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 200 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

общественото здраве 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 Пр6-В5-Р7 

Изкуствено оформяне 

на речните корита с 

цел забавяне на 

оттичането  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1; 5.2 По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността при 

разработване на 

мерки за превенция 

от наводнения 500 500 500 500 500 500 3 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите свързани 

с наводненията 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 8 160 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,2 По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск от 

наводнения, вкл. в               вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

трансграничен район 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5  По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална информация 

на всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,2 По23-Р70 

Актуализиране на 

карти, имащи 

отношение към 

наводненията               вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По22-Р69 

Създаване и 

надграgдане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани бази 

данни               вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,5 По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и местно)               вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

от единната 

спасителна система 

 

 

 



 

 

1.21. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_PR_02 -  

Девненска – Суворово 

 

В РЗПРН BG2_APSFR_PR_02 – Девненска - Суворово попадат участък от река Девненска 
и притоци е с обща дължина 4,39 км и обхваща населеното място гр. Суворово. 

Река Провадийска е двустранно андигирана извън населените места и коригирана в 
регулацията на гр. Провадия. Потенциална заплаха от наводнения има за гр. Провадия, 
с.Житница, с.Юнак, с.Синдел, с.Тръстиково, с.Разделна, гр.Девня 

Преди гр.Суворово реката и протоците й са с естествени русла, обрасли с храсти и 
дървета. В гр.Суворово, р. Девненска е с корито със земен необлицован трапецовиден 
профил, почистен от храсти и дървета, но на места с  отпадъци. През града корекцията 
продължава като покрит канал с правоъгълен профил 6,00/2,00 м и дължина 95,00м 
под централния площад. След гр.Суворово реката е с естествено русло силно обрасло с 
храсти и дървета. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 

Девненска –Суворово 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН Девненска-Суворово са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 
 
Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 

наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Девненска - Суворово в 

община Суворово (гр. Суворово) 

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

от урбанизираните територии в община Суворово (гр. Суворово) 

Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 

община Суворово (гр. Суворово – жп гара, училище; община и музей) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в община 

Суворово (гр. Суворово - пътна инфраструктура, земеделски площи 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 

обекти  в община Суворово (гр. Суворово  - мелница; ел. подстанция; 2 бр. зърнобази; 

автоцентър 



 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 

територии и защитените зони в община Суворово (гр. Суворово) 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 

крайречни територии в община Суворово (гр. Суворово) 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 

Суворово  

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Суворово  

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 

териториите  при УРН в община Суворово  

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Суворово  

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 

Суворово  

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

басейн в община Суворово  

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 

община Суворово 

  



 

 

Таблица 21. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_PR_02 -  Девненска – Суворово 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1; 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите в 

с.Суворово 

L=1200m 360 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 480 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр47-

Защ31-

Р118 

Поддържане и 

подобряване 

състоянието на 

съществуващи 

язовири. 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.2; 

1.4;3.3; 

Пр16-

Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна L=500 

m с. Суворово. 500 500 500 500 500 500 3 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 

Пр6-

В5-Р7 

Изкуствено 

оформяне на 

речните корита с 

цел забавяне на 

оттичането  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 

По7-

Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

опасноста от 

струпвания на лед. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 

По46-

Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 

По25-

Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.22. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_PR_03 -  

Главница – Блъсково 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_PR_03 – Главница - Блъсково попадат река Главница с 
обща дължина 10 км и обхваща с. Блъсково. Реките са с естествено русло, силно 
обрасли с храсти и дървета. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_PR_03 – 
Главница - Блъсково  

 защита на жилищните райони; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за отдих и спорт; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на териториите по Натура по ЗБР. 
 
Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_PR_03 – Главница - Блъсково  

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Главница - Блъсково в община 
Провадия (с. Блъсково) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии в община Провадия (с. Блъсково) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в община 
Провадия (пътна инфраструктура – път с. Ботево-с.Оброчище) 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в община Провадия (с. Блъсково) 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Провадия (с. Блъсково) 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Провадия (с. Блъсково) 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 



 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Провадия (с. Блъсково-липса на информираност и подготовка на населението в случай 
на риск от наводнения) 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Провадия (с. Блъсково) 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Провадия (с. Блъсково) 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Провадия (с. 
Блъсково) 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Провадия (с. Блъсково) 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Провадия (с. Блъсково) 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Провадия (с. Блъсково) 

 



 

 

Таблица 22. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_PR_03 -  Главница – Блъсково 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 

1.2;1.4; 

Пр16-

Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна 

L=1200 m с. 

Блъсково. 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 10 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 

L=1200m с.Блъсково 24 000 0 0 0 0 0 24 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

L=1500m 450 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 600 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 

Пр6-В5-

Р7 

Изкуствено 

оформяне на 

речните корита с 

цел забавяне на 

оттичането  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 

По7-

Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

струпвания на лед. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 

По46-

Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 

По25-

Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.23. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_PR_04 -  

Крива река - Нови пазар 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_PR_04 – Крива река – Нови пазар попадат участък от 
река Провадийска с притока Крива река с обща дължина 20 км и обхваща населените 
места гр.Нови пазар и с.Енево. реките извън населените места са с естествено русло, 
силно обрасло с храсти и дървета. Реката преминава в корекция през гр.Нови пазар. 

Потенциално опасни са язовирите „Нови пазар 1“ и „Нови пазар 2“, в момента в 
изправно техническо състояние и язовир „Енево“ в неизправно състояние. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_PR_04 - 
Крива река - Нови пазар: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за отдих и спорт; 

 защита на населението; 

 защита на териториите по Натура по ЗБР; 

 защита на образователна институция. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_PR_04 – Крива река – Нови пазар 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Крива река - Нови пазар в 
община Нови пазар (гр. Нови пазар и с. Енево) 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии в община Нови пазар (наличие на канализация и ПСОВ в 
гр. Нови пазар, с. Енево няма канализация) 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в община 
Нови пазар(пътна инфраструктура – местни и между селищни пътища) 

Цел 2.2  Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в община Нови пазар 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 



 

Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи в община Нови пазар 
(защита на канализацията и ПСОВ) 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Нови пазар 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община Нови 
пазар 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Нови 
пазар 

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Нови пазар 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Нови пазар 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община Нови 
пазар 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Нови пазар 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Нови пазар  



 

 

Таблица 23. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_PR_04 -  Крива река - Нови пазар 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 

1.2;1.3; 

3.4; Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна 

L=1500m Крива 

река и нейния 

приток, гр. Нови 

Пазар, ул. Марица. 

L=1000 m с.Енево. 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 10 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.3; 

1.4; 

Пр47-

Защ31-

Р118 

Поддържане и 

подобряване 

състоянието на 

съществуващия 

язовир в западната 

част на гр.Нови 

Пазар. 24 000 0 0 0 0 0 24 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере   

L=2000m гр. Нови 

Пазар.  L=1000m 

с.Енево, H=1,0 m. 450 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 600 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 0 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на критичната 2,2 

Пр62-

Защ47 

Охранителни, 

отвеждащи канали в 

границите на 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

инфраструктура и 

бизнеса 

населените места и 

изпомпване на води 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 Защ18-Р46 

Ликвидиране или 

ограничаване 

експлоатацията на 

депа за отпадъци, 

особено в залива-

еми територии 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 Пр33-Р48 

Закриване и ре-

култивиране на 

стари и вече неиз-

ползваеми про-

мишлени зони или 

отделни пред-

приятия   0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 Пр32-Р47 

Мониторинг, под-

държане в техниче-

ска изправност и 

подсигуряване сре-

щу наводнения и 

подобряване стопа-

нисването на хво-

стохранилища, шла-

моотвали, сгуроот-

отвали  и други 

съоръжения.  0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 Пр10-Р11 

Контролирано вре-

менно наводняване 

на селскостопански 

площи с цел 

разтоварване на 

наднормени водни 

количества  0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 Пр6-В5-Р7 

Изкуствено 

оформяне на 

речните корита с 

цел забавяне на 

оттичането  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 5,4 По25-Р72 Сътрудничество с 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  

 

 

 



 

 

1.24. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_PR_05 -  

Мадара – Мадара 

 

В РЗПРН G2_APSFR_ PR_05 - Мадара - Мадара попадат река Мадара и приток с обща 
дължина 8 км и обхваща с.Мадара. 

В разглеждания РЗПРН р.Мадара и приток са с естествено русло, обрасло с храсти и 
дървета. В района е наличен потенциално опасен язовир „Кюлевча“ в момента в 
изправно техническо състояние. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_ PR_05 - 
Мадара - Мадара 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за отдих и спорт; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на териториите по Натура па ЗБР; 

 защита на образователна институция; 

 защита на ж.п./автогара; 

 защита на пощенска станция. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_ PR_05 - Мадара - Мадара 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Мадара-Мадара (гр. Мадара) в 
община Шумен  

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии в община Шумен  

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в община 
Шумен  

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в община Шумен  

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 



 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Шумен  

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община Шумен  

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Шумен  

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Шумен  

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Шумен  

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Шумен  

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 

община Шумен 

 



 

 

Таблица 24. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_PR_05 -  Мадара – Мадара 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4;3.4; Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна L=600 

m с. Мадара 900 900 900 900 900 900 5 400 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 10 000 0 0 0 0 0 10 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=600m 

с. Мадара 180 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 240 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

опасноста от 

струпвания на лед. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.25. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_PR_06 -  

Главница – Комарево 

 

В РЗПРН  под името BG2_APSFR_PR_06 - Главница – Комарево попадат участък от река 
Главница и приток е с обща дължина 6 км  и охваща с.Комарево.Речните участъци са с 
естествено русло, обрасли силно с храсти и дървета, почистено в чертите на 
с.Комарево. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_PR_06 - 
Главница – Комарево 

 защита на жилищните райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на териториите по Натура па ЗБР; 

 защита на администрация. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_PR_06 -  Главница – Комарево  

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Главница – Комарево (с. 
Комарево) от община Провадия  

Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии – от община Провадия 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти от община Провадия 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони от община Провадия 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии от община Провадия 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 



 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения от община 
Провадия 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения от община 
Провадия  

 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите при УРН в община Провадия 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Провадия 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Провадия 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Провадия 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 
община Провадия 
 
  



 

 

Таблица 25. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_PR_06 -  Главница – Комарево 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.4; 3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  с. 

Комарево L=500 m 150 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 200 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1; 2.1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 2бр. 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,3 

Пр2-В2-

Р2 

Залесяване и 

стопанисване на 

гола площ във 

вододайна зона на 

язовир. Изграж-дане 

на защитен горски 

пояс 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 3,3 Пр10-Р11 

Контролирано 

временно навод-

няване на селско- 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

среда стопански площи с 

цел разтоварване на 

наднормените водни 

количества  

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,3 Пр11-Р12 

Въвеждане и изпъл-

нение на  изисква-

ния за добро земе-

делско и екол. съ-

стояние на селско-

стопанските площи  0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 В3-Р3 

Дейности за защи-та 

на речните бре-гове 

от ерозия  вкл. биол. 

укрепване 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 

Пр6-В5-

Р7 

Изкуствено 

оформяне на 

речните корита с 

цел забавяне на 

оттичането  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 4.2; 5.5 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

населението заинтересовани 

страни 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.26. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_PR_07 -  

Провадийска – Каспичан 

 

В РЗПРН под името BG2_APSFR_PR_07 -  Провадийска – Каспичан попадат участък от 
река Провадийска и притоци е с обща дължина 8 км и обхваща населеното място 
гр.Каспичан. Реките са с естествено русло, обрасло с храсти и дървета. Потенциално 
опасен за това РЗПРН се явява язовир“Кюлевча“ , в момента в техническа изправност.  

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_PR_07 -  
Провадийска – Каспичан 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за спорт и отдих; 

 защита на зелени територии; 

 защита на населението; 

 защита на териториите по Натура па ЗБР; 

 защита на лечебно заведение; 

 защита на образователна институция; 

 защита на ж.п./автогара; 

 защита на МВР; 

 защита на администрация. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_PR_07 -  Провадийска – Каспичан 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Провадийска - Каспичан (гр. 
Каспичан) в община Каспичан  

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 
от урбанизираните територии в община Каспичан 

 

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в община 
Каспичан 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в община Каспичан 

 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 



 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Каспичан 

 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Каспичан 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Каспичан 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите и УРН в община Каспичан 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Каспичан 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Каспичан 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в община Каспичан 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения в 

община Каспичан 

 



 

 



 

 

Таблица 26. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_PR_07 -  Провадийска – Каспичан 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1; 1.2; 

1.3; 1.4; 

2.1; 3.4 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна в река 

Провадиййска в 

района на гр. 

Каспичан L=1300 m 975 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 1 105 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване и 

надграждане с 1,5 м 

на компрометирани 

диги 1000m 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от  

съшествуващата 

корекция L=1500m 

гр.Каспичан с 1,5 м. 28 500 0 0 0 0 0 28 500 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

L=1500m 

гр.Каспичан - 

изграждане на стена 

с височина до 5 м, 

L=1500 m по десния 

бряг на реката 900 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1 200 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1; 2.2  

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 0 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

речния отток 4бр. 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,1 

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 

Защ18-

Р46 

Ликвидиране или 

ограничаване екс-

плоатацията на депа 

за отпадъци, 

особено в залива-

еми територии 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 Пр33-Р48 

Закриване и ре-

култивиране на 

стари и вече неиз-

ползваеми про-

мишлени зони или 

отделни пред-

приятия   0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,2 Пр32-Р47 

Мониторинг, под-

държане в техниче-

ска изправност и 

подсигуряване сре-

щу наводнения и 

подобряване стопа-

нисването на хво-

стохранилища, шла-

моотвали, сгуроот-

отвали  и други 

съоръжения.  0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 3.3. Пр11-Р12 Въвеждане и изпъл- 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 

нение на  изисква-

ния за добро земе-

делско и екол. съ-

стояние на селско-

стопанските площи  

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 В3-Р3 

Дейности за защита 

на речните брегове 

от ерозия  вкл. биол. 

укрепване 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3,4 

Пр6-В5-

Р7 

изкуствено 

оформяне наречните 

корита с цел 

забавяне на 

оттичането  0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4,1 По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 940 940 940 940 940 940 5 640 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1;5.2; По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 9 360 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2; 5.5 По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 5,2 По23-Р70 

Актуализиране на 

карти, имащи 

отношение към 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

капацитет за УРН наводненията 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,3 По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5,4 По25-Р72 

Сътрудничество с 

компетентните 

органи за басейново 

управление и за 

управление на риска 

от наводнения на 

други държави  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.27. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 -  Бяла 

– Оризаре 

 

Разглежданият участък от река Бяла и приток с обща дължина 8 км обхваща населените 
места с. Оризаре и с. Гюльовца. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло до силно 
обрасло с храсти и дървета;   
Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвими 
населени места са с. Оризаре, с. Гюльовца. 
 
Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 -  Бяла 
– Оризаре са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на смесени жилищни. райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на техническа инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на места за спорт и отдих 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 
 
Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 -  Бяла – Оризаре са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община 
Несебър 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община 
Несебър. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо с. 
Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в РЗПРН, 
обхващашо с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

  



 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в 
РЗПРН основно с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община 
Несебър 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващ РЗПРН с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените 
места, включващ РЗПРН с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН община Несебър 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ 
РЗПРН главно с. Гюльовица и с. Оризаре от  община Несебър 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Несебър 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в това число, включващи община Несебър 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в община Несебър и в частност на с. Гюльовица и с. Оризаре 

 

  



 

 

Таблица 27. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 -  Бяла – Оризаре 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения  

Пр27-

Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - 1000 м в 

с. Младежко 0 1 700 0 0 0 1 700 3 400 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1 

Пр24-

Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 0 0 2 000 0 0 0 2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1;2.2 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=500 m 

в с. Младежко 0 0 0 8 000 0 0 8 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на нови 

корекции L=500 m в 

с. Младежко 0 0 4 000 0 0 0 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони 

Защ13-

Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр18-

Р19 

Ограничаване 

уплътняването на 

почвите 

(запечатване) като 

следствие на 

урбанизацията.  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 2,2 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” като 

мостове и др., които 

водят до 

подприщване на 

речния отток 2 бр. 0 

50 

000 0 0 50 000 0 

100 

000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Смесени 

жилищни райони  

Пр23-

Защ5-

Р24 

Оценка за 

отвеждането и 

дренирането на 

дъждовните води и в 

частност на 

канализационните 

мрежи на населено 

място 0 0 0 500 0 0 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  

Пр16-

Р17 

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  0 2 000 0 0 0 2 000 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

Пр22-

Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 0 700 0 0 0 0 700 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

инфраструктура недвижими имоти и 

строителство, ферми 

и др. разположени в 

заливаемите зони.  

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти 

Защ14-

Р42 

Прилагане и 

адаптиране на мерки 

за защита на нови 

или съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на пътя 

на оттичане на 

високите води.   500 0 0 0 0 0 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационнит

е системи 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 0 0 1 000 0 0 0 1 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони 3.4 

Пр1-

В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и зали-

ваемите тераси с 

подходящи дър-

весни видове 100 0 0 100 0 0 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 В3-Р3 

Дейности за защита 

на речните брегове и 

корита от ерозия  

вкл. биологично 

укрепване 0 1 000 0 0 0 0 1 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Пр13-

Р14 

Забрана за  нови 

корекции на уча-

стъци от реките, 

попадащи в грани- 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

ците на ЗТ и ЗЗот 

НЕМ Натура 2000 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Пр11-

Р12 

Въвеждане на  

изисквания за добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопанските 

площи  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Защ12-

Р40 

Опазване на край-

брежните заливае-ми 

ивици и принад-

лежащите земи  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Пр11-

Р12 

Въвеждане и 

изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопанските 

площи  500 0 0 0 0 0 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии 

Пр5-

Защ2-

Р6 

Създаване на 

управляеми полдери 

и малки буферни 

басейни в  заливни 

тераси на реките 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени влажни 

зони (естествени 

заливни гори, 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

лонгозни гори, блата, 

езера и др.) 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Защ6-

Р33 

Забрана за сечи на 

естествена дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори по 

речните брегове)   0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   

По7-

Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000 0 0 2 000 0 0 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По36-

Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността при 

разработване на 

мерки за превенция 

от наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По39-

Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите свързани 

с наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 4.2 Подобряване По13- Създаване на 0 0 0 0 0 0 0 вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     

Р60 механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. в 

трансграничен район 

каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН 

По46-

Р94 

Обмяна на знания и 

опит 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн 

По21-

Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 0 

По10-

Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

По8-

Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

капацитет за УРН публичните 

институции при 

наводнения 

управленски нива 

(национално, 

басейново и местно) 

от единната 

спасителна система 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 0 

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.28. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_SE_02 - 

Айтоска - Айтос 

 

Разглежданият участък от река Айтоска и притоци с обща дължина 49 км обхваща 

населени места гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено, с. Свобода, гр. Бургас. Реките в 

РЗПРН са коригирани в района на Нефтохим със земен, необлицован трапецовиден 

профил, почистен от храсти и дървета и в гр. Айтос, съответно в участъци с монолитна 

стоманобетонова облицовка и трапецовиден профил и в участъци с подпорни стени от 

каменна зидария. В останалите  участъци реките имат естествено русло, обрасло до 

силно обрасло с храсти и дървета; 

Наличие на потенциално опасния язовир „Парка” в неизправно техническо състояние и 

се намира над гр. Айтос. Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 

особено уязвими населени места са гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено, гр. Бургас. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_SE_02 -  
Айтоска – Айтос са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на смесени жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на техническата инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на места за спорт и отдих 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 

 защита на образователна институция; 

 защита на ж.п./автогара; 

 защита на администрация. 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – Айтос са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо населените места на общините 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо населените места на общините. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
населените места на общините 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо населените места на общините 



 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в РЗПРН, 
обхващащо населените места на общините 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към населените места на общините 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в 
РЗПРН основно на населените места на общините 

Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) в територията на РЗПРН, включващо населените места на общините 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН, включващо населените места на общините 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо населените места на общините 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващ РЗПРН   на  населените места,  на общините 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените 
места, включващ РЗПРН населените места на общините 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН на общините 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ 
РЗПРН главно населените места на общините 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в на 
общините 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в това число включващи териториите на общините 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в  на общините и в частност на  населените места 

  



 

 

Таблица 28. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска - Айтос 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения  Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - гр. 

Айтос ок. 3500 м, 

гр. Българово ок. 

1000 м,    22 000       22 000 44 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1; 1.1 

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи в гр. Айтос 

и гр. Българово 3 000   4 000   3 500   10 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   Пр14-Р15 

Поставяне на 

ограничителни 

условия към 

инвестиционни 

намерения в 

съседни на реката 

участъци               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите 

~5000m в 

границите на гр. 

Айтос и Българово 25 000   20 000   15 000   60 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   Пр18-Р19 

Ограничаване 

уплътняването на 

почвите 

(запечатване) като 

следствие на 

урбанизацията.                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 Смесени 

жилищни райони  

Пр23-

Защ5-Р24 

Оценка за 

отвеждането и 

дренирането на 

дъждовните води и 

в частност на 

канализационните 

мрежи на населено 

място   4 000     2 000   6 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - в 

района на гр. 

Айтос, гр. 

Българово, гр. 

Камено и 

Нефтохим - ок. 100 

dka в речното 

корито 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 72 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, 

складирани 

материали и други 2 000 4 000 2 000   4 000   12 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   Пр25-Р26 

Изкупуване на 

частни терени, 

които са в зони с 

голям риск от 

наводнение.               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   Пр17-Р18 

Регулиране нивото 

на подземните 

води при опасното 

им повишаване 

или понижаване               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура Пр22-Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.  2 000           2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.1 Подобряване 

на защитата на 

обекти от 

техническата 

инфраструктура  Защ16-Р44 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуваща 

обществено 

значима 

инфраструктура в 

заливаемите зони      2 000       2 000   вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 2,2 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др.,   50 000     50 000   100 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

които водят до 

подприщване на 

речния отток - 

реконструкция на 

мостове в района 

на ж.п. Гара 

"Дружба" - 2бр. 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр71-

Защ56-

Р143 

Отводняване на 

защитени с диги 

низини               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти По33-Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове 

за действие                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Пр22-Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими и 

съответни 

разрешителни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - гр. 

Камено ок. 1500 м, 

Нефтохим - 3500 

м,      25 000       25 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Защ14-Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане 

на високите води.                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационните 

системи 

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет 10 000 10 000 15 000 12 000   13 000 60 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.2 Подобряване 

на защитата на 

индустриалните 

обекти (основно 

IPPC и SEVESO 

обекти) Защ18-Р46 

Ликвидиране или 

ограничаване 

експлоатацията на 

депа за отпадъци, 

особено в 

заливаеми 

територии     20 000       20 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр33-Р48 

Закриване и ре-

култивиране на 

стари и вече неиз-

ползваеми про-

мишлени зони или 

отделни пред-

приятия     15 000         15 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони. 

3.4 Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена дър-

весна растителност 

по бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните 

брегове)                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр11-Р12 

Въвеждане и 

изпъл-нение на  

изисква-ния за 

добро земе-делско 

и екол.съ-стояние 

на селско-

стопанските 

площи                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите 

тераси с 

подходящи 

дървесни видове   5 000         5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   В3-Р3 

Дейности за 

защита на речните 

брегове и корита 

от ерозия, вкл. 

биол. укрепване 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 8 400 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени 

влажни зони 

(естествени 

заливни гори,               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

лонгозни гори, 

блата, езера и др.) 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

Пр15-По1-

В6-Р16 

Изграждане на 

системи за ранно 

предупреждение, 

специално 

адресирани към 

поройни 

наводнения, 

дължащи се на 

интензивни валежи 

с малък 

пространствен и 

времеви обхват.               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4:   По9-Р56 Популяризиране и               вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

подпомагане 

използването на 

застрахователни 

имуществени 

продукти в 

застрашените от 

наводнения райони 

каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, 

вкл. в 

трансграничен 

район               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

от струпвания на 

лед. 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН По20-Р66 

Създаване на 

капацитет на 

компетентните 

органи (РИОСВ 

или БД)               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По46-Р94 

Обмяна на знания 

и опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По22-Р69 

Създаване и 

надграндане на 

информационна 

система за 

мониторинг на 

водите, в т.ч. 

специализирани 

бази данни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По10-Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

капацитет за УРН публичните 

институции при 

наводнения 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна 

система 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 

 

 



 

 

1.29. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_SE_03 -  

Чукарска - Равнец 

 

Разглежданият участък от река Чукарска и притоци с обща дължина 12 км обхваща 
населеното място с. Равнец. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло до силно 
обрасло с храсти и дървета;     

Наличие на потенциално опасния язовир „Трояново” в изправно техническо състояние. 
Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Равнец. 

 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_SE_03 - 
Чукарска – Равнец са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на смесени жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_SE_03 - Чукарска – Равнец са: 
 
Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо с. 
Равнец, община Бургас 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН включващо с. Равнец, община Бургас 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в РЗПРН 
обхващащо с. Равнец, община Бургас 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с. Равнец, община Бургас. 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в с. Равнец в РЗПРН 
основно на с. Равнец, община Бургас 



 

Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН, включващо  с. Равнец, община Бургас 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в с. Равнец 
включващ РЗПРН на  с. Равнец, община Бургас 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в  населените 
места, включващ РЗПРН  с. Равнец, община Бургас 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН община Бургас 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ 
РЗПРН главно с. Равнец, община Бургас 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Бургас 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целите речни 
басейни в това число, включващи териториите на община Бургас 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в община Бургас и в частност на с. Равнец 

 

  



 

 

Таблица 29. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_SE_03 -  Чукарска - Равнец 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали 

хора при 

наводнения  Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - с. 

Равнец - 2000 м   10 000       10 000 20 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Пр63-

Защ48-

В26-Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Защ15-Р43 

Поставяне на 

стационарни или 

мобилни защитни 

елементи на 

прозорци и врати, 

както и 

водонепропускливи 

преградни 

конструкции                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 2,2 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др.,   100 000   80 000   160 000 340 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

общественото здраве които водят до 

подприщване на 

речния отток 6бр. в 

рамките на с. 

Равнец 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Смесени 

жилищни 

райони  

Пр23-

Защ5-Р24 

Оценка за 

отвеждането и 

дренирането на 

дъждовните води и 

в частност на 

канализационните 

мрежи на населено 

място 3 000           3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи в гр. Айтос и 

гр. Българово 3 000   4 000   3 500   10 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.2 

Осигуряване 

бързо 

отвеждане на 

водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета     4 000       4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр17-Р18 

Регулиране нивото 

на подземните води 

при опасното им 

повишаване или 

понижаване               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 4.1 Повишаване По7-Р54 Подготовка на 2 000     2 000     4 000 вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

на 

подготвеността 

на населението 

за наводнения   

населението за 

действие при 

наводнения 

каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността при 

разработване на 

мерки за превенция 

от наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 

Подобряване на 

реакциите на 

населението 

при наводнения     По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 

Осигуряване на 

оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.30. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_SE_04 - 

Хаджидере - Гълъбец 

 

Разглежданият участък от река Хаджидере и притоци с обща дължина 7 км обхваща 
населеното място с. Гълъбец. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло до силно 
обрасло с храсти и дървета;   

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Гълъбец. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_SE_04 - 
Хаджидере – Гълъбец са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на техническа инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по натура по ЗБР 

 защита на защитена територии по ЗЗТ 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_SE_04 - Хаджидере – Гълъбец са: 

 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо с. 
Гълъбец, община Поморие 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в РЗПРН, 
обхващащо с. Гълъбец, община Поморие 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с. Гълъбец, община Поморие 

  



 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН основно на с. 
Гълъбец, община Поморие 

Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община  Поморие 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващ РЗПРН на с. Гълъбец, община Поморие 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в населените 
места, включващи РЗПРН с. Гълъбец, община Поморие 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН община Поморие 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в  населените места включващ 
РЗПРН главно с. Гълъбец, община Поморие 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Поморие 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целите речни 
басейни в това число, включващи териториите на община Поморие 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в община Поморие и в частност на с. Гълъбец 

  



 

 

Таблица 30. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_SE_04 - Хаджидере – Гълъбец 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения  

Пр27-

Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия на с. 

Гълъбец 7 000 0 0 0 7 000 0 14 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани 

диги L=200 m 0 0 160 000 0 0 0 160 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони 

Защ13-

Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от дере 0 0 0 30 000 0 0 30 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр63-

Защ48-

В26-Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр16-

Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  0 1 800 0 0 1 800 0 3 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 0 Пр24- Премахване на 0 0 7 800 0 0 0 7 800 вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

Р25 незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 

каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр25-

Р26 

Изкупуване на 

частни терени, 

които са в зони с 

голям риск от 

наводнение. 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 0 

Пр17-

Р18 

Регулиране нивото 

на подземните води 

при опасното им 

повишаване или 

понижаване 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура 

Пр22-

Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.  800 0 0 0 0 0 800 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

2.1 Подобряване 

на защитата на 

обекти от 

Защ16-

Р44 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуваща 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

техническата 

инфраструктура  

обществено 

значима 

инфраструктура в 

заливаемите зони  

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 

Пр51-

Защ36-

Р124 

Удълбочаване на 

участъци от р. 

Хаджидере - ок. 

500 м 0 2 500 2 500 0 0 0 5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2,2 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 1бр. В 

района на с. 

Гълъбец 0 0 0 50 000 0 0 50 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти 

Пр22-

Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими и 

съответни 

разрешителни   0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 

Защ14-

Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане на 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

високите води.   

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Изграждане на 

прегради от чували 

с пясък 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 0 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на 

нови корекции 

L=700 m, H = 3,2 m 

преди с. Гълъбец 0 0 0 0 80 000 0 80 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационнит

е системи 

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони 

Пр2-В2-

Р2 

Залесяване на гола 

площ във водо-

дайна зона на 

язовир и/или на 

водохващане от 

повърхностни води. 

Изграждане на 

защитен горски 

пояс 0 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 0 Защ6- Забрана за сечи на 0 0 0 0 0 0 0 вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

Р33 естествена дър-

весна растителност 

по бреговете на 

реката (галерий-

ните гори по реч-

ните брегове)   

каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Пр11-

Р12 

Въвеждане и 

изпъл-нение на  

изисква-ния за 

добро земе-делско 

и екол. съ-стояние 

на селско-

стопанските площи  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии 

Пр1-В1-

Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове 0 1 200 0 0 1 100 0 2 300 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Защ6-

Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните 

брегове)   0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени 

влажни зони 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

(естествени 

заливни гори, 

лонгозни гори, 

блата, езера и др.) 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000 0 0 2 000 0 0 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По36-

Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По39-

Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при 

По13-

Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

реакциите на 

населението 

наводнения     действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН 

По46-

Р94 

Обмяна на знания и 

опит 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн 

По21-

Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 0 

По10-

Р57 

Организация и 

информиране на 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

административния 

капацитет за УРН 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение  

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 0 

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.31. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_SE_05 - 

Дермендере - Черно море 

 

Разглежданият участък от река Дермендере и притоци с обща дължина 17 км обхваща 
населени места с. Рудник, с. Черно море. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло 
до силно обрасло с храсти и дървета. 

Наличие на потенциално опасния язовир „Дермен дере” в изправно техническо 
състояние. Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено 
уязвими населени места са с. Рудник, с. Черно море. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_SE_05 - 
Дермендере - Черно море са: 
 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на техническа инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 

 защита на защитена територия по ЗЗТ 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_SE_05 - Дермендере - Черно море 
са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, 
общините Поморие и Бургас 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо  с. Рудник, с. Черно море и гр. 
Поморие, общините Поморие и Бургас. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо с. 
Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в РЗПРН, 
обхващащо  с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 



 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и 
Бургас 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН основно  на 
с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 

Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, 
общините Поморие и Бургас 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините 
Поморие и Бургас 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, 
общините Поморие и Бургас 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващ РЗПРН на с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие 
и Бургас 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в населените 
места, включващи РЗПРН с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и 
Бургас 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН общините Поморие и Бургас 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в  населените места включващ 
РЗПРН главно с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в общините 
Поморие и Бургас 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целите речни 
басейни, в това число, включващи териториите на  общините Поморие и Бургас 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в общините Поморие и Бургас и в частност на с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие 

 

  



 

 

Таблица 31. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_SE_05 - Дермендере - Черно море 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения  

Пр27-

Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - 1000 м 

в с. Рудник, 1000 м 

в с. Черно море 1 900       2 100   4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Пр63-

Защ48-

В26-Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 2.1; 2.2 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток - 2 бр. 

В с. Рудник и 1 бр. 

В с. Черно море     100 000   50 000   150 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони 

Защ13-

Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Защ60-

Р147 

Рехабилитация на 

съществуващи 

канализационни 

мрежи               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

Пр16-

Р17 

Почистване на 

речни участъци и 8 000     10 000     18 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

човешкия живот и 

общественото здраве 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна -  

1000 м в с. Рудник, 

1000 м в с. Черно 

море 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   

Пр24-

Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета   1 000     1 000   2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура 

Пр22-

Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.      2 000       2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

2.1 Подобряване 

на защитата на 

обекти от 

техническата 

инфраструктура  

Защ16-

Р44 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуваща 

обществено 

значима 800     900     1 700   вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

бизнеса инфраструктура в 

заливаемите зони  

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти 

По33-

Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове 

за действие                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр22-

Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Защ14-

Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане на 

високите води.                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационнит

е системи 

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет   2 000   2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на   

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

околната среда мрежи в добро 

състояние 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.2 Подобряване 

на защитата на 

индустриалните 

обекти (основно 

IPPC и SEVESO 

обекти) 

Пр33-

Р48 

Закриване и 

рекултивиране на 

стари и вече 

неизползваеми 

промишлени зони 

или отделни 

предприятия       1 500       1 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони 3.4 Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени 

влажни зони               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Пр11-

Р12 

Въвеждане и 

изпъл-нение на  

изисква-ния за 

добро земе-делско 

и екол. съ-стояние 

на селско-

стопанските площи                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ8-

Р35 

Забрана за дейно-

сти, свързани с пре-

сушаване на блата 

и други влажни 

зони                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

Пр1-В1-

Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове   800     800   1 600 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

територии 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Пр5-

Защ2-Р6 

Създаване на 

управляеми 

полдери и малки 

буферни басейни в  

заливни тераси на 

реките               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ6-

Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните 

брегове)                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По36-

Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

превенция от 

наводнения 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По39-

Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     

По13-

Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

По46-

Р94 

Обмяна на знания и 

опит               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

капацитет за УРН на персонала, 

ангажиран с УРН 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн 

По21-

Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   

По10-

Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.32. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН РЗПРН BG2_APSFR_SE_06 

- Садиевска - Съдиево 

 

Разглежданият участък от река Садиевска и притоци с обща дължина 7 км обхваща 
населеното място с. Съдиево. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло до силно 
обрасло с храсти и дървета; 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Съдиево. 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_SE_06 -
Садиевска – Съдиево са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 

 защита на администрация. 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_SE_06 - Садиевска – Съдиево са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо с. 
Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

 

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

Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в РЗПРН, 
обхващащо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в 
РЗПРН основно с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 



 

Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващ РЗПРН  с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените 
места, включващ РЗПРН с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН за общините Айтос и Бургас 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ 
РЗПРН главно с. Съдиево от  общините Айтос и Бургас 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в общините 
Айтос и Бургас 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в това число, включващи  общините Айтос и Бургас 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в общините Айтос и Бургас и в частност на с. Съдиево 

 

  



 

 

Таблица 32. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_SE_06 - Садиевска – Съдиево 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения  Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - 1000 м 

в района на с. 

Съдиево 5 000       5 000   10 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   

Пр63-

Защ48-

В26-Р135 

Изпомпване  от 

залети ниски части                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  20 000   2 000   2 000   24 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани   800         800 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура Пр22-Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.  500           500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти Защ14-Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане на 

високите води.                   вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток - 2 

броя в с. Съдиево   45 000     50 000   95 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

Защ59-

Р146 

Изграждане на 

нови   3 000 4 000 4 000     11 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

защитата на 

околната среда 

канализационните 

системи 

канализационни 

мрежи с 

необходимия 

капацитет 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони Пр11-Р12 

Въвеждане и 

изпъл-нение на  

изисква-ния за 

добро земе-делско 

и екол. съ-стояние 

на селско-

стопанските площи                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове     2 000       2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните брегове)                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

влажни зони 

(естествени 

заливни гори, 

лонгозни гори, 

блата, езера и др.) 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

реакциите на 

населението 

наводнения     действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния   По10-Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

капацитет за УРН страни надолу по 

речното течение  

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.33. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_UI_01 - 

Дяволска - Ясна поляна 

 

Разглежданият участък от река Дяволска и приток с обща дължина 4 км обхваща 
населеното място с. Ясна поляна. (1) В целия обхват на РЗПРН река Дяволска е 
коригирана със земен, необлицован профил, умерено обрасъл с храсти и дървета; (2) 
Левият приток на река Дяволска, който се влива под с. Ясна поляна е с естествено 
русло, силно обрасло с храсти и дървета. 

Вероятна опасност от преливане на язовир „Ясна поляна”. Потенциалната заплаха от 
наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. Ясна поляна. 

 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_UI_01 - 
Дяволска - Ясна поляна са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на индустрията 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по НАТУРА по ЗБР 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_UI_01 - Дяволска - Ясна поляна са: 
 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община Приморско 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община Приморско. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо с. Ясна 
поляна, община Приморско 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община Приморско 

 

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

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с. Ясна поляна, община Приморско 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 



 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в 
РЗПРН основно с. Ясна поляна, община Приморско 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община Приморско 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН включващо с. Ясна поляна, община Приморско 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващи с. Ясна поляна, община Приморско 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на населените 
места, включващи с. Ясна поляна, община Приморско 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН за община Приморско 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ 
РЗПРН главно с. Ясна поляна от  община Приморско 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Приморско 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в това число, включващи община Приморско 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в община Приморско и в частност на с. Ясна поляна 

 

  



 

 

Таблица 33. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_UI_01 - Дяволска - Ясна поляна 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения  Пр27-Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - 1500 м в 

с. Ясна Поляна 2 000       2 000   4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр14-Р15 

Поставяне на 

ограничителни 

условия към 

инвестиционни 

намерения в съседни 

на реката участъци               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 2,2 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” като 

мостове и др., които 

водят до 

подприщване на 

речния отток 2бр. в с. 

Ясна Поляна   50 000     50 000   100 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на сгради   7 000         7 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Защ15-Р43 

Поставяне на 

стационарни или 

мобилни защитни 

елементи на 

прозорци и врати, 

както и 

водонепропускливи 

преградни               

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

конструкции  

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр18-Р19 

Ограничаване 

уплътняването на 

почвите 

(запечатване) като 

следствие на 

урбанизацията.                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр16-Р17 

Почистване на речни 

участъци и дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  2 000   1 000   2 000   5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, огради, 

складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на речните 

легла или дерета       6 000     6 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

обекти от 

социалната 

инфраструктура Пр22-Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти и 

строителство, ферми 

и др. разположени в 

заливаемите зони.    3 000         3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти По33-Р80 

Изработване или 

актуализиране на 

аварийни планове за 

действие                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Пр22-Р22 

Преразглеждане и 

допълнение към 

разрешителни 

режими и съответни 

разрешителни                  

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   Защ14-Р42 

Прилагане и 

адаптиране на мерки 

за защита на нови 

или съществуващи 

сгради и съоръжения, 

намиращи се на пътя 

на оттичане на 

високите води.         2 000     2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационните 

системи 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране на 

засегнатите зони 

за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони 

Пр7-Защ3-

Р8 

Създаване или 

възстановяване чрез 

оводняване на 

влажна зона 

(Дяволско блато)       5 000     5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

3.4 Подобряване 

на Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и   10 000     1 000   11 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

защитата на 

околната среда 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

територии 

заливаемите тераси с 

подходящи дървесни 

видове 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Защ6-Р33 

Забрана за сечи на 

естествена дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори по 

речните брегове)                 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени влажни 

зони (естествени 

заливни гори, 

лонгозни гори, блата, 

езера и др.)               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността при 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

реакциите на 

населението 

разработване на 

мерки за превенция 

от наводнения 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите свързани 

с наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     По13-Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. в 

трансграничен район               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за водните 

нива, оттока и 

опасноста от 

струпвания на лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН По46-Р94 

Обмяна на знания и 

опит               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране на 

риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно обследване 

на техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По10-Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение                

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и местно) 

от единната 

спасителна система               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.34. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН BG2_APSFR_UI_02 - 

Младежка - Младежко 

 

Разглежданият участък от река Младежка и притоци с обща дължина 7 км обхваща 
населеното място с. Младежко. Реките в обхвата на РЗПРН са с естествени русла, 
обрасли с храсти и дървета като в рамките на с. Младежко има къси коригирани 
участъци. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Младежко. 

 

Основни проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_UI_02 - 
Младежка – Младежко са: 

 защита на жилищни райони 

 защита на смесени жилищни райони 

 защита на транспортна инфраструктура 

 защита на зелени територии 

 защита на населението 

 защита на защитена територия по натура по ЗБР 

 защита на защитена територия по ЗЗТ 
 

Конкретни приоритети и цели за РЗПРН BG2_APSFR_UI_02 - Младежка – Младежко 
са: 

 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в 
заливаемите територии на РЗПРН,  включващо с. Младежко, община Бургас 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН включващо с. Младежко, община Бургас. 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо с. 
Младежко, община Бургас 

Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура в 
РЗПРН, включващо с. Младежко, община Бургас 

 

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

Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти в РЗПРН към с. Младежко, община Бургас 

  



 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените места в 
РЗПРН основно с. Младежко, община Бургас 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии 
и защитени зони в РЗПРН включващо с. Младежко, община Бургас 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН включващо с. Младежко, община Бургас  

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в населените 
места, включващ РЗПРН с. Младежко, община Бургас 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в населените 
места на РЗПРН с. Младежко, община Бургас 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото планиране 
на териториите и УРН за община Бургас 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, включващ 
РЗПРН главно с. Младежко от  община Бургас 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в община 
Бургас 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн в това число, включващи община Бургас 

Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 
в община Бургас и в частност на с. Младежко 
 

  



 

 

Таблица 34. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_UI_02 - Младежка – Младежко 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали хора 

при наводнения  

Пр27-

Р28 

Почистване и 

стопанисване на 

речните легла в 

границите на 

урбанизирана 

територия - 1000 м 

в с. Младежко 0 1 700 0 0 0 1 700 3 400 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 0 

Пр24-

Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 0 0 2 000 0 0 0 2 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1;2.2 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=500 

m в с. Младежко 0 0 0 8 000 0 0 8 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1,1 

Пр49-

Защ34-

Р121 

Изграждане на 

нови корекции 

L=500 m в с. 

Младежко 0 0 4 000 0 0 0 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

1.1 Жилищни 

райони 

Защ13-

Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

общественото 

здраве 

изграждане на 

сгради 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 0 

Пр18-

Р19 

Ограничаване 

уплътняването на 

почвите 

(запечатване) като 

следствие на 

урбанизацията.  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 2,2 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 2 бр. 0 50 000 0 0 50 000 0 100 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.1 Смесени 

жилищни райони  

Пр23-

Защ5-

Р24 

Оценка за 

отвеждането и 

дренирането на 

дъждовните води и 

в частност на 

канализационните 

мрежи на населено 

място 0 0 0 500 0 0 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 

1.2 Осигуряване 

бързо отвеждане 

на водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  

Пр16-

Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна  0 2 000 0 0 0 2 000 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

1.4 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите 

Пр22-

Р23 

Оценка на риска от 

наводнение на 

съществуващите 

обществени, 0 700 0 0 0 0 700 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

здраве обекти от 

социалната 

инфраструктура 

индустриални и 

търговски обекти, 

недвижими имоти 

и строителство, 

ферми и др. 

разположени в 

заливаемите зони.  

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.2 Подобряване 

на защитата на 

значими 

стопански обекти 

и културно-

исторически 

обекти 

Защ14-

Р42 

Прилагане и 

адаптиране на 

мерки за защита на 

нови или 

съществуващи 

сгради и 

съоръжения, 

намиращи се на 

пътя на оттичане 

на високите води.   500 0 0 0 0 0 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.1 Подобряване 

на защитата на 

канализационнит

е системи 

Защ58-

Р145 

Поддържане на 

съществуващите 

канализационни 

мрежи в добро 

състояние 0 0 1 000 0 0 0 1 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.3 

Минимизиране 

на засегнатите 

зони за защита на 

водите, защитени 

територии и 

защитени зони 

3.4 

Пр1-В1-

Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и зали-

ваемите тераси с 

подходящи дър-

весни видове 100 0 0 100 0 0 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 В3-Р3 

Дейности за 

защита на речните 

брегове и корита от 

ерозия  вкл. 0 1 000 0 0 0 0 1 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

биологично 

укрепване 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Пр13-

Р14 

Забрана за  нови 

корекции на уча-

стъци от реките, 

попадащи в грани-

ците на ЗТ и ЗЗот 

НЕМ Натура 2000 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Пр11-

Р12 

Въвеждане на  

изисквания за 

добро земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопанските 

площи  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Защ12-

Р40 

Опазване на край-

брежните заливае-

ми ивици и 

принад-лежащите 

земи  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Пр11-

Р12 

Въвеждане и 

изпълнение на  

изисквания за 

добро земеделско и 

екологично 

състояние на 

селскостопанските 

площи  500 0 0 0 0 0 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 

3.4 Подобряване 

на 

водозадържащата 

способност на 

зем., горски и 

крайречни 

Пр5-

Защ2-Р6 

Създаване на 

управляеми 

полдери и малки 

буферни басейни в  

заливни тераси на 

реките 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

територии 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 Пр8-Р9 

Поддържане на 

водния режим на 

съществуващи или 

възстановени 

влажни зони 

(естествени 

заливни гори, 

лонгозни гори, 

блата, езера и др.) 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 0 

Защ6-

Р33 

Забрана за сечи на 

естествена 

дървесна 

растителност по 

бреговете и 

островите в реката 

(галерийните гори 

по речните 

брегове)   0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на 

подготвеността 

на населението за 

наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000 0 0 2 000 0 0 4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 0 

По36-

Р83 

Провеждане на 

консултации с 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

обществеността 

при разработване 

на мерки за 

превенция от 

наводнения 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 0 

По39-

Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.2 Подобряване 

на реакциите на 

населението при 

наводнения     

По13-

Р60 

Създаване на 

механизъм за 

координация на 

действията при 

възникване на риск 

от наводнения, вкл. 

в трансграничен 

район 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 Осигуряване 

на оперативна 

информация за 

УРН 

По11-

Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.3 Повишаване 

на 

квалификацията 

на персонала, 

ангажиран с УРН 

По46-

Р94 

Обмяна на знания 

и опит 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 5.4 По21- Ежегодно 100 100 100 100 100 100 600 вж. вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнени

е на 

мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

Минимизиране 

на риска от 

наводнения по 

водното течение 

за целия речен 

басейн 

Р68 обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  

каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 0 

По10-

Р57 

Организация и 

информиране на 

заинтересованите 

страни надолу по 

речното течение  0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.5 Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции при 

наводнения По8-Р55 

Координация и 

сътрудничество 

между всички 

управленски нива 

(национално, 

басейново и 

местно) от 

единната 

спасителна система 0 0 0 0 0 0 0 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 0 

По17-

Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

МОРСКИ РЗПРН 

В настоящия материал са представени районите и подрайони в тях, както се виждат в 

картите на риска. Описани са проблемите, посочени са приоритетите, целите и мерките за 

тяхното постигане във всеки РЗПРН.  

Номерацията е направена като: първата цифра е номера на мярката в съответния РЗПРН, 

цифрата/те/ след наклонената линия съответства на района и след точката - на подрайона 

в картата на риска. При изпълнение на мярката в два подрайона – те са посочени с „+„ 

между тях.  

Допълнително, информацията е представена в таблична форма. 

 

1.35. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_01 

Черно море - Дуранкулак 

Подрайон 1.1  

Ще бъде засегнат ресторант до брегозащитна каменно-насипна дамба защитаваща 

къмпинг „Дуранкулак“ от абразия. Няма  опастност от човешки жертви. Мярка: 

временни прегради.  

Блато „Блатата“ е хидравлично свързано с морето и въздейсвието на солената вода в 

случай на наводневие не би оказало неприемливо еколочигно въздействие. Не се 

предвиждат мерки. 

Подрайон 1.2 

Блато „Карталийско“ е хидравлично свързано с морето и въздейсвието на солената 

вода в случай на наводневие не би оказало неприемливо еколочигно въздействие. Не 

се предвиждат мерки. 

Подрайон 1.3 

Блато „Дуранкулашко“ е хидравлично свързано с морето и въздейсвието на солената 

вода в случай на наводневие не би оказало неприемливо еколочигно въздействие. 

Мярка: актуализация на плана за управление на влажната зона. 

Подрайон 1.4 

Не се засягат  къщи от с.Дуранкулак, за разлика от посоченето в картата. 

Наводнява се участък от първокласен път Дуранкулак-Варна-Бургас-Малко Търново в 

района на моста, с дължина 0,1 км. и дълбочина на водата до 1 м. Не се предвиждат 

мерки. 



 

 

Подрайон 1.5 

Комплекс „Златната рибка“ на Дуранкулашкото езеро е даден неправилно на картата 

като смесен жилещен район. Заливат се до 0,5 метра две двуетажни постройки. Мерки: 

1/временни прегради 2/застраховка  

Туристически комплекс за ловци се залива почти изцяло до 1 метър. Мерки: временни 

прегради. 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_01      

Черно море – Дуранкулак са: 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на защитени територии по ЗЗТ; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_01      Черно море – Дуранкулак: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Смесени жилищни райони  - 4 мерки 
 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 
 
3.3.Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони, Защита на защит. терит. по ЗЗТ – 1 мярка 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
 
Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 1 

мярка 

 
 

 

 

 



 

 

Таблица 35. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_01 Черно море – Дуранкулак 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 

Минимизиране 

броя на 

засегнатите и 

пострадали 

хора при 

наводнения 1.1 Пр16-Р17 

Почистване на 

речни участъци и 

дерета за 

осигуряване 

преминаване на 

висока вълна - 

L=800 m от р. 

Факийска и L=700 

m от левия й приток 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000   9 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве   Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр50-

Защ35-

Р123 

Реконструкция и 

поддържане на 

корекциите L=400 

m           7 000 7 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1,1 

Пр56-

Защ41-

Р129 

Разширяване на 

„тесните места” 

като мостове и др., 

които водят до 

подприщване на 

речния отток 1 бр. 

На р. Факийска и 1 

бр. на левия й   50 000   50 000     100 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

приток 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.1 Жилищни 

райони Защ13-Р41 

Защитено от 

наводнения 

проектиране и 

изграждане на 

сгради               

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

1.2 

Осигуряване 

бързо 

отвеждане на 

водите при 

интензивни 

валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии  Пр24-Р25 

Премахване на 

незаконни 

постройки, 

подприщващи 

съоръжения, 

огради, складирани 

материали и други 

намиращи се в 

границите на 

речните легла или 

дерета 4 000           4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса   

Пр57-

Защ42-

Р130 

Възстановяване на 

компрометирани 

диги L=200 m   120 000 120 000       240 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда   Пр1-В1-Р1 

Залесяване  на 

бреговете  и 

заливаемите тераси 

с подходящи 

дървесни видове   5 000         5 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1 Повишаване 

на 

подготвеността 

на населението 

за наводнения   По7-Р54 

Подготовка на 

населението за 

действие при 

наводнения 2 000     2 000     4 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 500 500 500 500 500 500 3 000 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По36-Р83 

Провеждане на 

консултации с 

обществеността при 

разработване на 

мерки за превенция 

от наводнения 200 200 200 200 200 200 1 200 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението   По39-Р86 

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.2 

Осигуряване на 

оперативна 

информация за 

УРН По11-Р58 

Информиране и 

осигуряване на 

широк достъп до 

прогнози за 

водните нива, 

оттока и опасноста 

от струпвания на 

лед. 100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.4 

Минимизиране 

на риска от 

наводнения по 

водното 

течение за 

целия речен 

басейн По21-Р68 

Ежегодно 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

потенциално 

опасните водни 

обекти.  100 100 100 100 100 100 600 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН   По17-Р64 

Предоставяне на 

актуална 

информация на 

всички 

заинтересовани 

страни 150 150 150 150 150 150 900 

вж. 

каталога вж. каталога 

 

 

 

 



 

 

1.36. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_02 

Черно море - Шабла 

Подрайон 2.1 

„Езерецко блато“ е хидравлично свързано с морето и въздейсвието на солената вода в 

случай на наводневие не би оказало неприемливо еколочигно въздействие. Не се 

предвиждат мерки. 

Подрайон 2.2 

Залива се резиденция, която в картата е неправилно посочена като смесена жилищна 

територия. Залива се до височина 1,5 метра. Заливат се и две двуетажни вили край 

плажа. Мерки: 1/оформяне на пясъчни защитни валове за защита на вилите през 

зимния сезон, 2/временни прегради, 3/застраховка. Мярка: актуализиране плана на 

влажна зона Шабленско езеро 

Неправилно, района северно от новата част на къмпинг „Добруджа“ е показан като 

жилищен, на това място няма жилещни сгради. 

 От западната страна на езерото в картата е посочено, че се залива смесен жилищен 

район. На мястото няма такъв, а има два броя стопански сгради с трафопост, които се 

заливат до 1,5 метра. Не се предвиждат Проект на програма от мерки за защита. 

Подрайон 2.3 

Засягат се зелени територии край „Шабленско езеро“. Не се предвиждат мерки за 

защита. 

Подрайон 2.4 

Неправилно в картите е посочен за смесен жилищен район и за жилищен, място 

северно от „Шабленска тузла“. Там има три броя двуетажни сгради и стара едноетажна 

сграда, използвани сезонно. 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_02       

Черно море –Шабла са: 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на защитени територии по ЗЗТ; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_02       Черно море –Шабла: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 1 мярка 



 

1.1.Смесени жилищни райони  - 2 мерки 
 
Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 
 
3.3.Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони, Защита на защит. терит. по ЗЗТ – 1 мярка 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 1 

мярка 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 36. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_02 Черно море – Шабла 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка  1/02.2.              

оформяне на 

пясъчни защитни 

валове за двете 

вилите на 

Резиденцията, които 

са до брега 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 21 600 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка  2/02.2               

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 

сглобяеми панели на 

ресторанта и двете 

вили на 

Резиденцията 3 250 150 150 150 150 150 4 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка  3/02.2        

застраховка на 

Резиденцията  500 500 500 500 500 500 3 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3.3. По33-Р80 

Мярка 4/02.2.       

актуализиране плана 

за управление на 

защитенатата 

местност 

Шабленско езеро с 

анализ и мерки при 

морски наводнения 0 5 000 0 0 0 0 5 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 4.1. По39-Р86 

Мярка 6/02                

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 1 500 0 1 500 0 1 500 0 4 500 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

населението кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията в 

община Шабла и 

кметство 

Дуранкулак 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 7/02       

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със заплахата 

и риска от 

наводнения в 

община Шабла и 

кметство 

Дуранкулак 0 1 500 0 1 500 0 1 500 4 500 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 8/02               

Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 

от наводнения в 

община Шабла и 

кметство 

Дуранкулак 5 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 5/02              

предоставяне на 

информация в 

реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

община Шабла и 

кметство 

Дуранкулак 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 9/02                 

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в община 

Шабла и кметство 

Дуранкулак. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.37. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_03 

Черно море – Балчик 

Подрайон 3.1 

Няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 3.2 

СБР „Тузлата“ се залива, което е преди всичко болница, отколкото както е посочено на 

картата смесен жилищен район. Мярка: 1/реконструкция на съществуваща 

вълнозащитна стена с дължина 60 метра, 2/евакуиране на персонала и пациентите, 

3/застраховка. 

Залива се ЗМ “Тузлата“, която е хидравлично свързано с морето и въздейсвието на 

солената вода в случай на наводневие не би оказало неприемливо еколочигно 

въздействие. Мярка: актуализация плана за управление на влажната зона. 

Подрайон 3.3 

Залива се част от ПСОВ към морето, без да се засягат сградата и двата кръгли басейна. 

Минимално се заливат двата правоъгълни басейна. Мерки: временна защита през 

зимата с чували с пясък за басейните. 

Залива се пристанище Балчик и високите силози за зърно. Не се предвиждат мерки за 

защита. 

Залива се и яхтено пристанище. Мерки: застраховка  

Има и трето пристанище, бившо на ВМС с неизяснен в момента статут. 

Залива се висока стара сграда (мелница), която е отбелязана погрешно на картата като 

жилищна. Залива се до 1 метър. Не се предвиждат мерки за защита. 

Залива се триетажна сграда до 1 метър. Залива се двуетажна сграда – яхт клуб. Заливат 

се търговски сгради,ресторанти и хотели(xотел „Селена“, xотел „Мистрал“ и др.) в тила 

на яхтеното пристанище. Мярка: временни прегради 

Залива се място за спорт и отдих зад дамбата, където риска е незначителен. 

Забележка: Цялото крайбрежие на Балчик е защитено с брегозащитна и вълнозащитна 

каменно-насипна дамба и система от буни. Това изключва необходимостта от 

изграждане на нови съоражения. Мерки:  Необходим е ремонт участък от дамба с 

дължина 630 метра , разположен източно от буна 206. 

Подрайон 3.4 



 

Неправилно в картата е посочено наличие на смесено строителство между буна 205 и 

буна 206. Там има ново строителство на шест етажен хотелски комплекс, който ще се 

залее до 1,5 метра. Хотела е изграден в рискова територия и отговорността е на 

собственика, тъй като дамбата е реконструирана 2013 г. Мярка: временни прегради 

Подрайон 3.5 

Заливат се територии в тила на дамбата, отвоювани от морето. Не са естествени зелени 

територии, както е посочено в картата. 

Подрайон 3.6 

Залива се половината от хотел “Калиакра“. Заливат се също хотел „Добротица“ и 

търговски център на к.к.Албена. Заливат се хотел „Дружба“ и хотел половината от хотел 

„Калиопа“. Те са неправилно са означени в картата като смесени жилищни райони. 

Мерки:  1/пясъчни валове, 2/временни прегради, 3/укрепване на основите на 

хотелите, 4/застраховки. 

Подрайон 3.7 

Заливат се с 0,5 м. ниските части на хотел „Добруджа“ (това е малко вероятно поради 

разположението на хотела и трябва да се провери)  и покрита спортна зала. 

Неправилно на картата са представени като смесен жилищен район и индустриална 

зона. 

Залива се културно-информационен център и двуетажни общежития. Дълбочина на 

заливане до 1 м. Заливат се двуетажни сгради, анимационна зала и административни, 

които са посочени в картата, неправилно като индустриална зона. Заливат се 

едноетажни бунгала, които неправилно са посочени в картата като смесен жилищен 

район. 

Мерки: общи с посочените по-горе, Мярка: актуализация на плана за управление на 

резерват Балтата 

Подрайон 3.8 

Залива се едноетажна полумасивна сграда на ресторант Бамбук , неправилно посочено 

на картата като индустриална зона. Дълбочина на заливане 1м. 

Заливат се ресторант „Зора“ и бунгала до плажа на с.Краново. Дълбочина на заливане 

1м. 

Заливат се две вилни сгради, както и комплекс „Палма“. Дълбочина на заливане 1м.  

Мерки: Цялостна защита на района не е възможна, поради което се предлагат локални 

мерки 1/пясъчни валове, 2/временни прегради, 3/застраховка. 



 

Подрайон 3.9 

Залива се първия ред на рибарското селище в тила на дамбата, между трите буни. 

Постройките са полумасивни и е икономически неоправдано предприемането на 

структурни защитни мероприятия. Мерки: временни прегради. 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_03       

Черно море –Балчик са: 

 защита на жилищните райони; 

 зашита на смесени жилищни райони; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за спорт и отдих; 

 защита на защитени територии по ЗЗТ; 

 зощита на болница 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_03       Черно море –Балчик: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 3 мярка 

1.1.Смесени жилищни райони  - 10 мерки 
 
Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса  
 
2.1.Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура, Защита на 

техн. Инфраструктура – 2 мерки 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 
 
3.3.Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони, Защита на защит. терит. по ЗЗТ – 2 мерки 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 2 

мярка 

 



 

 

Таблица 37. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_03 Черно море – Балчик 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр77-

Защ64-

Р152 

Мярка  1/03.2. 

реконструкция на 

съществуваща 

вълнозащитна стена с 

дължина 60 метра 

между морето и СБР 

Тузлата 0 0 0 0 144 000 0 144 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 3/03.2      

застраховка на 

държавната 

собственост на СБР 

Тузлата,    500 500 500 500 500 500 3 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр75-

Защ62-

Р150 

Мярка 8/03.3.                     

Ремонт на участък от 

дамба с дължина 630 

метра, разположен 

източно от буна 206 0 0 0 1 134 000 0 0 1 134 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 10/03.4.          

застраховка на 

хотелски комплекс 

между буни 205 и 206        1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 7/03.3          

поставяне на временни 

прегради: чували с 

пясък и прегради от 

сглобяеми панели 

пред сградата до 

пристанище Балчик, 

яхт клуб, търговски 

сгради, ресторант и 

три хотела 12 000 600 600 600 600 600 15 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 1.1. Пр79- Мярка 15/03.08              3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 21 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

Защ66-

Р154 

оформяне на пясъчни 

защитни валове пред 

ресторантите Бамбук и 

Зора, бунгала до 

плажа, комплекс 

Палма на с.Кранево 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 18/03.09                  

поставяне на временни 

прегради: чували с 

пясък и прегради от 

сглобяеми панели 

пред сградите на 

първа линия на 

рибарското селище в 

тила на дамбата, 

между трите буни, 

с.Кранево 20 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 25 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 9/03.4.               

поставяне на временни 

прегради: чували с 

пясък и прегради от 

сглобяеми панели 

пред хотелски 

комплекс между буни 

205 и 206      20 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 25 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Защ14-

Р42 

Мярка 11/03.6.                       

Локално укрепване на 

основите на 

застрашените хотели 

„Калиакра”, 

„Добротица”, 

„Дружба”, „Калиопа” 

и Търговския център 

на к.к. Албена и др. 

1 400 

000 

1 400 

000 

1 400 

000 1 400 000 

1 400 

000 0 7 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 1.1. Пр59- Мярка 12/03.6+03.7.                  40 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 50 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 

Защ44-

Р132 

поставяне на временни 

прегради: чували с 

пясък и прегради от 

сглобяеми панели 

пред хотелите 

„Калиакра”, 

„Добротица”, 

„Дружба”, „Калиопа” 

и Търговския център + 

културно 

информационен 

център, общежития и 

бунгала на к.к. Албена 

и др. 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 13/03.06                           

застраховки при 

наводнения на 

хотелите „Калиакра”, 

„Добротица”, 

„Дружба”, „Калиопа” 

и Търговския център 

на к.к. Албена       6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 36 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 16/03.08                               

поставяне на временни 

прегради: чували с 

пясък и прегради от 

сглобяеми панели 

пред ресторантите 

Бамбук и Зора, 

бунгала до плажа, 

комплекс Палма на 

с.Кранево и др.  15 000 750 750 750 750 750 18 750 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 1.1. По9-Р56 

Мярка 17/03.08                                    

застраховки при 

наводнения на 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

общественото здраве комплекс Палма на 

с.Кранево и др. 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 5/03.3          

поставяне на временна 

защита  - торби с 

пясък пред басейните 

на ПСОВ Балчик. 5 000 250 250 250 250 250 6 250 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1. По9-Р56 

Мярка 6/03.3           

застраховане на 

яхтено пристанище 

Балчик 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 7 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3.3. По33-Р80 

Мярка 4/03.2. 

актуализиране плана 

за управление на ЗМ 

Тузлата с анализ и 

мерки при морски 

наводнения 0 5 000 0 0 0 0 5 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на околната 

среда 3.3. По33-Р80 

Мярка 14/03.07      

актуализиране плана 

за управление на 

резерват Балтата, 

предвид вероятността 

от навлизане на 

морска вода 0 5 000 0 0 0 0 5 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По39-Р86 

Мярка 20/03        

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите свързани с 

наводненията в 

Балчик, к.к. Албена и 3 000 0 3 000 0 3 000 0 9 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

с.Кранево. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 21/03         

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със заплахата и 

риска от наводнения в 

Балчик, к.к. Албена и 

с.Кранево. 0 3 000 0 3 000 0 3 000 9 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 22/03       

Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 

от наводнения в 

Балчик, к.к. Албена и 

с.Кранево. 5 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 19/03         

предоставя на 

информация в реално 

време за количеството 

на водните ресурси на 

заинтересованите лица 

и обществеността в 

община Балчик, к.к. 

Албена и с.Кранево. 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По48-Р96 

Мярка 2/03.2        

евакуиране на 

персонала и 

пациентите на СБР 

Тузлата 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. 

По54-

Р102 

Мярка 23/03                 

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталож

ен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в Балчик, к.к. 

Албена и с.Кранево. 

 

 



 

 

1.38. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_04  

Черно море - Варна 

 
Подрайон 4.1 

Заливат се заведенията по Алея първа в тила на буна 101. Мерки: 1/ поетапна 

реконструкция на съществуваща каменно-насино дамба. В посочения участък с 

дължина 600 м. Наложителна е реконструкция на цялата дамба, тъй като има видими 

щети по съоражението и съществува риск за прекъсвене на траспортния достъп до 

крайбрежната зона. 2/пясъчни валове, 3/временни прегради 

Заливат се заведенията в тила на плажове Северен,Централен и Южен, както и малка 

част от басейн „Приморски“ Мерки: 1/Възстановяване на рибарския мостик и рибарски 

плаж, 2/удължаване на съществуващата дамба с 100 м. и 3/временна локална защита 

на заведения по плажа.  

Подрайон 4.2 

Заливат се осем значими пристанища: Морска гара, яхтено пристанище, Пристанище 

Варна-Изток и военно-морска база, Пристанище „Петрол“, Пристанище Одесос ПБМ, 

Пристанище КЗ, Пристанище КРЗ, Приснанище „Приста Ойл“. Мерки: 1/реконструкция 

на вълнолома, 2/актуализация на плановете за действие при аварии. 

Заливат се ЖП Гара, Транспортна болница, Митница. Дълбочина на заливане до 1 м. 

Заливат се стари сгради срещу ЖП Гара, ОМВ бензиностанция, Хотел „Аква“, магазин 

„Узунов“ , жилищни и търговски сгради по ул.Цариброд. Дълбочина на заливане до 0,5 

м. Не се предвиждат Проект на програма от мерки за защита, включително за нова 

дъждовна канализация за ниската част на града, предвид че наводнението идва от 

морето. Мерки: 1/временни прегради, 2/застраховки. 

Подрайон 4.3 

По-значими обекти на Островната промишлена зона са: База „Петрол“, ПЧМВ, КРЗ 

Одесос. 

Във всички тях се съхраняват горива и двуги опасни химични вещества. Мерки: 

1/Рисковите предприятия да допълнят аварийните си планове с мерки за защита в 

случай на морски наводнения.  2/допълнителна локална защита за всички потенциални 

източници на замърсяване в предприятията. 

Залива се Аспаруховия парк, включително с разположените в него зони за отдих и 

спорт. Дълбочина на заливане до 2,5 м. Мярка: 1/Информиране на обществеността и 

евакуиране на хората в случай на риск 2/изисквания за защита и укрепване при ново 

строителство. 



 

Заливане на приземните етажи на масивен хотелски комплекс в тила на парка. Не се 

предвиждат структурни мерки, тъй като заливането е до 1,5 , а сградата е надежно 

фундиране. Мерки: временни прегради - чували с пясък. 

От южната страна пътя се заливат част от жилищен блок, част от завод „Галатекс“, и 

двуетажната сграда на Институт по океонология. Мерки: изграждане на вълнозащитна 

стена с височина 1,5м., дължина 1 км. от североизточната страна на пътя за Галата. По 

този начин ще се осигурява транспортната връзка с квартал Галата. 

Подрайон 4.4 

Западната част на островната промишлена зона до Канал 1 – предприятията ще бъдат 

залети до дълбочина 2,5 м. Мерки: Рисковите предприятия да допълнят аварийните си 

планове с мерки за защита в случай на морски наводнения.  Да се предвиди 

допълнителна локална защита за всички потенциални източници на замърсяване в 

предприятията. 

От южната страна на канала - футболното игрище се залива с дълбочина до 1 м. Не 

предвиждаме мерки. 

Залива се и част от индустриалната зона. Не предвиждаме мерки. 

Рибарското селище в местност „Малка чайка“ под ИХД е посочено в картите като 

смесен жилищен район. Това не е правилно и съществуващите обекти нямат ценност за 

защита. Мерки: евакуиране на обитателите при опасност  

Яхтено пристанище „Хидродинамик“ ще бъде залято. Мерки: застраховки. 

Подрайон 4.5 

Ще бъдат залети две яхтени пристанища и търговски складове за строителни 

материали. Мерки: 1/застраховки за пристанищата, 2/временни прегради за 

търговските складове. 

Заливат се рибарско селище – полумасивни едноетажни сгради и фургони. 

Дълбочината на заливане е до 1,5 м. Мерки: При риск от морско даводнение е 

необходимо да се евакуират, прибиваващите там хора. Неоправдани са каквито и да е 

структурни мерки за защита на този тип съществуващи обекти.  

Подрайон 4.6 

Залива се индустриална зона „Пирамид ООД“ (бивш домостроителен комбинат) и 

складова база (холандски тип) до с.Казашко. На картите е покозано дълбочина на 

заливане до 4 м. , което следва да се прицизира. Мерки: За гарантиране на 

транспортната връзна за Девня и защита на индустриалната зона, да се изгради 

вълнозащитна стена с височина 2м. и дължина 400 м. 



 

Заливат се около  четиринадесет  къщи от село Казашко, с дълбочина на заливане до 2 

м. Мерки: Изграждане на каменно-насипна дамба с дължина 1 км. и височина 2,5 м. 

Подрайон 4.7 

Залива се рибарско селище западно от летище „Чайка“, неправилно означена като 

смесен жилищен район. Предвид статута на селището не предвиждаме структурни 

мерки. 

Залива се летище „Чайка“, което е за военни нужди и следва МО да прецени 

стратегическата важност на обекта – мярката не е включена в ПУРБ за този военен 

обект.  

Рибарско селище под цех за риба „Електра“ неправилно е посочено в картата като 

индустриална зона. Предвид статута на селището не предвиждаме структурни мерки. 

Мерки: евакуиране 

Подрайон 4.8 

СЛРК „Звездица“ се залива без засягане на сградата. Не се налага изпълнение на мерки 

по защита. 

Подрайон 4.9 

Заливат се около 10 къщи в западната част на с.Казашко. Дълбочина на заливане до 2,5 

м. 

Мерки: Мярката е обща с тази в подрайон 1.6 

Залива се 4 пристанища: за меласа (замразено строителство), Леспорт, СТФ Транстрой, 

МТГ –Делфин. Мерки: актуализация на плановете за действие при аварии на 

пристанищата 

Заливат се базите на Транстрой и на Делфин, в които се съхраняват нефтопродукти и 

опасни химични вещества. Мерки: 1/Рисковите предприятия да допълнят аварийните 

си планове с мерки за защита в случай на морски наводнения.  2/Да се предвиди 

допълнителна локална защита за всички потенциални източници на замърсяване в 

предприятията. 

Видимо от картата на риска се залива втора секция на сгуроотвала на ТЕЦ Варна, 

считаме че това е грешка която трябва да се коригира. Не предлагаме мерки до 

изясняване на ситуацията. 

Подрайон 4.10 

Залива се пристанището на ТЕЦ Варна и ЖП линия Варна-София с дължина около 2 км. 

,дълбочината на заливане е 0,5 м, за което не предлагаме мерки. 



 

Заливат се 4 жилищни сгради от с.Езерово с дълбочина на заливане 0,5 м. Мерки: 

временни прегради 

Подрайон 4.11 

Заливат се около 12 къщи на с.Страшимирово с дълбочина на заливане 0,5 м. Мерки: 

временни прегради 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_04       

Черно море – Варна са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за спорт и отдих; 

 защита на населението; 

 защита на ж.п гара/автогара; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_04       Черно море – Варна: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 9 мярка 

1.1.Смесени жилищни райони  - 3 мерки 
 
Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса  
 
2.1.Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура, Защита на 

техн. Инфраструктура – 6 мерки 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 
 
3.2.Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) – 6 мерки 
 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 



 

5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 3 

мярка 

 



 

 

Таблица 38. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_04  Черно море – Варна 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 1/04.01                      

оформяне на пясъчни 

защитни валове пред 

заведенията по Алея 

първа в тила на буна 

101 на гр.Варна               12 000 600 600 600 600 600 15 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр75-

Защ62-

Р150; 

Мярка 3/04.01                         

поетапна 

реконструкция на 

съществуваща каменно-

насипна дамба в 

участък с дължина 600 

м. на Алея първа, 

гр.Варна   180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 1 080 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 4/04.01                

оформяне на пясъчни 

защитни валове пред 

заведенията в тила на 

плажове Северен, 

Централен и Южен, 

както и малка част от 

басейн „Приморски“, 

гр.Варна      5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 26 250 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр75-

Защ62-

Р150 

Мярка 6/04.01             

удължаване на 

съществуващата дамба 

с 50 м. пред 

заведенията в тила на 

плажа на Варна     300 000       300 000     

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 2/04.01                          

поставяне на временни 

прегради: чували с 2 500 125 125 125 125 125 3 125     



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

общественото 

здраве 

пясък и прегради от 

сглобяеми панели пред 

заведенията по Алея 

първа в тила на буна 

101 на гр.Варна 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 11/04.02.                  

застраховка на сгради и 

съоръжения на ЖП 

Гара, Транспортна 

болница, Митница, 

ОМВ бензиностанция, 

Хотел „Аква“, магазин 

„Узунов“, жилищни и 

търговски сгради по 

ул.Цариброд 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000     

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. По33-Р80 

Мярка 9/04.02.                

актуализация на 

плановете за действие 

при аварии на осем 

значими пристанища: 

Морска гара, яхтено 

пристанище, 

Пристанище Варна-

Изток и военно-морска 

база, Пристанище 

„Петрол“, Пристанище 

Одесос ПБМ, 

Пристанище КЗ, 

Пристанище КРЗ, 

Пристанище „Приста 

Ойл“.    12 000         12 000 24 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. По34-Р81 

Мярка 12/04.03+04.04. 

актуализация на 

плановете за действие 

при аварии на по- 15 000         15 000 30 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

значими обекти-

замърсители на 

Островната 

промишлена зона на 

Варна: База „Петрол“, 

ПЧМВ, КРЗ Одесос и 

промишлени обекти в 

западната част на 

островната промишлена 

зона на Варна.  

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. 

Пр53-

Защ38-

Р126 

Мярка 13/04.03+04.04.                    

Да се предвиди 

допълнителна локална 

защита за всички 

потенциални източници 

на замърсяване в 

предприятията: База 

„Петрол“, ПЧМВ, КРЗ 

Одесос и промишлени 

обекти в западната част 

на островната 

промишлена зона на 

Варна  100 000 100 000 100 000       300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. По33-Р80 

Мярка 23/04.09.                        

Актуализация на 

плановете за действие 

при аварии на 4 

пристанища: за меласа 

(замразено 

строителство), Леспорт, 

СТФ-Транстрой, МТГ 

Делфин.           6 000         6 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 3.2. По34-Р81 

  Мярка 24/04.09.                              

Рисковите предприятия 

- базите на Транстрой и 3 000         3 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

околната среда на МТГДелфин, да 

допълнят аварийните си 

планове с мерки за 

защита в случай на 

морски наводнения.           

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. 

Пр53-

Защ38-

Р126 

  Мярка 25/04.09.                                       

Да се предвиди 

допълнителна локална 

защита за всички 

потенциални източници 

на замърсяване в 

предприятията: 

МТГДелфин и 

Транстрой   50 000 50 000       100 000 вж. каталога вж. каталога 

                      вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 19/03         

предоставя на 

информация в реално 

време за количеството 

на водните ресурси на 

заинтересованите лица 

и обществеността в 

община Балчик, к.к. 

Албена и с.Кранево. 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По48-Р96 

Мярка 2/03.2        

евакуиране на 

персонала и пациентите 

на СБР Тузлата               вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 23/03                 

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000     



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в Балчик, к.к. 

Албена и с.Кранево. 

 

 

 

 

 



 

 

1.39. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_05  

Черно море - Обзор 

Подрайон 5.1 

В град Бяла няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 5.2 

Между Бяла и къмпинг „Луна“  има заливане на комплекс Соу Луна Бей Резорт и 

аквапарк към него с дълбочина 1-1,5м.Предвид сезонния характер на експлоатация не 

предвиждаме структурни мерки. Мерки:  1/Зимно време оформяне на изкуствени 

пясъчни валове, 2/временни прегради, 3/застраховки 

Залива се полумасивен снек-бар „Луна“. Не предвиждаме защита. 

Южно от реката се залива водопречиствателна станция на комплекс „Сънрайз“ с 

дълбочина на заливане 0,5 м. Залива се апартаментен комплекс „Сънрайз с дълбочина 

0,5-1м.  В картата на риска е посочен неправилно като зона за спорт и отдих. Не 

предвиждаме мерки предвид сезонната експлоатация на комплекса Мерки: Поставяне 

на временни прегради в случай на наводнение. 

Подрайон 5.3 

Залива се участък от пътя Варна-Бургас с дължина 1 км. – дълбочина на заливане от 0,5 

до 1,5м. Мерки: за осигуряване на преминаването да се изгради вълнобойна стена с 

дължина 1 км. и височина до 2 м. 

Залива се супермаркет, Клуб-хотел Мирамар, намиращ се до плажа, с дълбочина на 

заливане до 1,5м. Мерки: 1/Зимно време оформяне на изкуствени пясъчни валове, 

2/временни прегради. 

Заливат се 12 броя едноетажни дървени бунгала до пътя Варна-Бургас, както и четири 

етажна новоизградена сграда на 40м. от тях. Дълбочина на заливане 0,5-1м. Не 

предвиждаме мерки предвид сезонния характер на експлоатация. 

Неправилно в картите, до реката е посочен жилищен район (в съседство до бетоновия 

възел на „Атлант Кръстев“), който на практика е стопанско помещение. Проблем е, че 

ще бъде залят с дълбочина до 3м. Необходимо е допълнително уточняване с цел 

прилагане на мерки. 

Залива се ½ от бетоновия възел на „Атлант Кръстев“.Дълбочина от 0,5 до 1м. Мерки: да 

предвиди временни прегради в случаи на наводнение.  

От южната страна на река Двойница са посочени 2 броя смесени жилищни територии, 

които видимо са изоставени/съборени сгради. Необходимо е допълнително 

уточняване с цел прилагане на мерки. 



 

От южната страна на река Двойница до морето, ще бъде залят хотел Рио Хелиос Бей с 

дълбочина на заливане до 1,5м. Считаме че на картите е посочен неправилно като зона 

за спорт и отдих. Мерки:  1/Зимно време оформяне на изкуствени пясъчни валове, 

2/временни прегради 

Подрайон 5.4 

Южно от Обзор няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 5.5 

Южно от Обзор няма проблемни зони и обекти. 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_05       

Черно море – Обзор са: 

 защита на жилищните райони; 

 зашита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на места за спорт и отдих; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_05       Черно море – Обзор: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 2 мярка 

1.1.Смесени жилищни райони  - 4 мерки 
 
Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса  
 
2.1.Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура, Защита на 

техн. Инфраструктура – 1 мярка 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 1 

мярка 

 



 

 

Таблица 39. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_05  Черно море – Обзор 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 1/05.2.                

оформяне на 

пясъчни защитни 

валове пред 

комплекс „Соу Луна 

Бей Резорт” и 

аквапарк в къмпинг 

Луна, Обзор   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 5/05.3.                 

оформяне на 

пясъчни защитни 

валове пред Клуб-

хотел Мирамар 

хотел и хотел „Рио 

Хелиос Бей”, до 

плажа, гр.Обзор. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 3/05.3.              

застраховка за 

морско наводнение 

на комплекс „Соу 

Луна Бей Резорт” и 

аквапарк 500 500 500 500 500 500 3 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 7/05.3. 

застраховка за 

морско наводнение 

на хотел „Рио 

Хелиос Бей”, Обзор 500 500 500 500 500 500 3 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По39-Р86 

Мярка 9/05                

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 1 500   1 500   1 500   4 500 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

проблемите 

свързани с 

наводненията в 

община Обзор. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 10/05           

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със заплахата 

и риска от 

наводнения в 

община Обзор.   1 500   1 500   1 500 4 500 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 11/05                

Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 

от наводнения в 

община Обзор. 5 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 5.2. По38-Р85 

Мярка 8/05                     

предоставя на 

информация в 

реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 

община Обзор 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 5.5. По54-Р102 

Мярка 12/05                

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в община 

Обзор. 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 8/05                     

предоставя на 

информация в 

реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 

община Обзор 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 12/05                

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

администрация и 

бизнеса в община 

Обзор. 

 

 

 

 



 

 

1.40. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_06  

Черно море – Несебър 

Подрайон 6.1 

Заливат се хотелите на к.к.Слънчев Бряг,както и индустриални предприятия (бетонови 

възли и складове) с дъбочини от 1,5 до 2,5м. Тяхната защита със структурни мерки е 

наизпълнима, не само поради високата стройност на съораженията, а и предвид 

затравяне на курорта към морето, както и наличие на пясъчни дюни на мястото на 

строителството. Мерки: 1/Зимно време оформяне на изкуствени пясъчни валове. 

Внимание – да не се нарушават дюните, 2/временни прегради, 3/проверка за 

устойчивост на сградите, 4/застраховка 

Залива се пътя Варна-Бургас в участък с дължина 2км. с дълбочина на заливане до 3м. 

Мерки: посочено е общо изграждане на вълнобойна стена с варираща височина в 

зависимост от заливането. 

Подрайон 6.2 

Заливат се зелени територии. Не е необходима защита. 

Подрайон 6.3 

Заливат се хотелите на к.к.Слънчев Бряг, както и индустриални предприятия (бетонови 

възли и складове) с дъбочини от 1,5 до 2,5м. Тяхната защита със структурни мерки е 

наизпълнима, не само поради високата стройност на съораженията, а и предвид 

затравяне на курорта към морето, както и наличие на пясъчни дюни на мястото на 

строителството. Мерки: аналогични на посочените в 6.1. 

Залива се още един участък на пътя Варна-Бургас с дължина 2,5 км. с дълбочина на 

заливане до 2,5 м. Мярка: предвидена е обща за защита на пътя 

Заливат се автогара, училище „Иван Вазов“,  детска градина, противопожарна служба, 

полицейско управление и поликлиника. Мерки: 1/ извеждане на децата от учебните 

заведения  2/ изготвяне на аварийни планове за работа на държавните институции, 

съобразени с риска от морски наводнения.  

Подрайон 6.4 

Заливат се два броя обекти, посочени като смесени жилищни такива. Дълбочина на 

заливане до 0,5 м. 

Подрайон 6.5 

Заливат се хотелите на к.к.Слънчев Бряг , разположени южно от река „Хаджидере“. 

Дълбочина на заливане до 2м. . Тяхната защита със структурни мерки е наизпълнима, 

не само поради високата стройност на съораженията, а и предвид затравяне на курорта 



 

към морето, както и наличие на пясъчни дюни на мястото на строителството. Мерки: 

общи, както са посочени в 6.1. да не се нарушават дюните. 

Залива се болницата на к.к. Слънчев бряг. Мерки: Евакуиране на персонал и пациенти. 

Пристанища 4 броя на Несебър: рибарско пристанище-север, търговско пристанищеи 

морска гара, яхтено пристанище, яхтено пристанище-юг. Мерки: застраховки. 

От южната страна се заливат паркинг и ресторанти до пристанището. На картата са 

отбелязани неправилно като смесен жилищен район.  

От северната страна се залива паркинг, а не както отбелязан на картата като смесен 

жилещен район, там е изпълнена брегозащитна стена.  

В картата е отбелязан смесен жилищен район (малка част) под хотел Феста Панорама. 

На това място няма изградено нищо и не можем да дадем конкретна мярка в случая. 

Подрайон 6.6 

В тила на Слънчев бряг и Несъбър се залива пътя Варна-Бургас, в участък 1,3 км. с 

дълбочина 1,5м. Мерки: 1/За да се защити пътя с обща дължина 5,8 км. в този РЗПРН 

да се проектира и изгради, вълнобойна стена в този участък в височина от 1,5 до 3,5 м., 

2/временни прегради за кръстовищата в случай на наводнения 

Подрайон 6.7 

На нос Акротия нама проблемни зони и обекти. 

На Равда има хотелска сграда и заведения, които ще бъдат залети с дълбочина до 2м. 

Туристическа част на Равда – ресторант Аурели ще бъде залята до 1,5м. Не предлагаме 

структурни мерки за посочените по-горе обекти, тъй като те работят само през лятото, 

когато няма риск от наводнения. Мерки: 1/Зимно време оформяне на изкуствени 

пясъчни валове, 2/временни прегради. 

Подрайон 6.8 

Няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 6.9 

Залива се къмпинг „Ахелойска битка“ до устието на река Ахелой, който неправилно е 

отбелязан в картата като смесен жилищен район. Залива се брегозащитното 

съоражение и апартаментен хотел Мидия Гранд Резорт. Заливат се полумасивни 

сгради летен тип. Мерки: Изграждане на дамба с дължина 1,4 км. и височина 3м. 

 



 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_06       

Черно море – Несебър са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на места за спорт и отдих; 

 защита на образователна институция; 

 защита на ж.п гара/автогара; 

 защита на МВР институции. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_06       Черно море – Несебър: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 3 мерки 

1.1.Смесени жилищни райони  - 4 мерки 
 
Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса  
 
2.1.Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура, Защита на 

техн. Инфраструктура – 3 мерки 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 3 

мерки 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Таблица 40. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_06  Черно море – Несебър 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 1/06.1+06.5. 

оформяне на 

пясъчни защитни 

валове пред 

хотелите и 

заведения на първа 

линия в к.к.Слънчев 

бряг 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 360 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 10/06.7.        

оформяне на 

пясъчни защитни 

валове пред 

хотелите и 

заведения до плажа 

на Равда 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. Защ14-Р42 

Мярка 

3/06.1+06.3+06.5. 

проверка на 

основите и 

устойчивостта на 

сгради в случай на 

наводнение в 

к.к.Слънчев бряг 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 36 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 

4/06.1+06.3+06.5. 

застраховка за 

морско наводнение 

на хотели и 

ресторанти в 

к.к.Слънчев бряг 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 2.1. По9-Р56 

Мярка 9/06.5.                

застраховка за 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 7 800   вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

защита на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

наводнение на 3 

пристанища на 

Несебър: търговско 

пристанище и 

морска гара, яхтено 

пристанище, яхтено 

пристанище-юг.  

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По39-Р86 

Мярка 14/06      

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията в 

община Несебър, 

к.к. Слънчев бряг, 

село Равда и град 

Ахелой. 12 000   12 000   12 000   36 000   вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 15/06   

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със заплахата 

и риска от 

наводнения в 

община Несебър, 

к.к. Слънчев бряг, 

село Равда и град 

Ахелой.   12 000   12 000   12 000 36 000   вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 16/06     

Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 5 600 2 600 2 600 5 600 2 600 2 600 21 600   вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

от наводнения в 

община Несебър, 

к.к. Слънчев бряг, 

село Равда и град 

Ахелой. 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 13/06       

предоставя на 

информация в 

реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 

община Несебър, 

к.к. Слънчев бряг, 

село Равда и град 

Ахелой. 2 800 800 800 800 800 800 6 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По48-Р96 

Мярка 7/06.3+06.5. 

Информиране на 

обществеността и 

евакуиране на 

децата от училище 

„Иван Вазов“ и  

детска градина, и 

персонала и 

пациентите в 

поликлиника и 

болницата в к.к. Сл. 

Бряг               вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По33-Р80 

Мярка 8/06.3.          

изготвяне на 

аварийни планове за 

работа в случай на 

морско наводнение 2 000         2 000 4 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

на държавните 

институции:  

противопожарна 

служба и 

полицейско 

управление в к.к.Сл. 

Бряг 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 17/06                    

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в община 

Несебър, к.к. 

Слънчев бряг, село 

Равда и град 

Ахелой. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.41. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_07  

Черно море – Бургас 

Подрайон 7.1 

При Поморийско езеро няма значими проблеми, поради съществуваща дамба. Мерки: 

предвид климатичните промени е необходима мярка – реконструкция и надзиждане с 

1 м. на съществуващата дамба от Ахелой до Поморие с дължина 7 км. 

Подрайон 7.2 

Северния бряг на Поморие зад северните буни е даден грешно като „язовир“. Района е 

бил блато, което е засипано и сега е застроено. Мерки: Да се продължи дамбата с 1,7 

км. Това решава проблема с така нареченият втори „язовир“ в района. 

Подрайон 7.3 

Там са решени проблемите с изграждането на нова стена и дъждовна канализация. 

Подрайон 7.4  

Нос „Крутирия“- заливат се ниски части, означени на картата като „язовир“ и няма 

проблемни обекти. 

Подрайон 7.5 

Нос Лахна – няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 7.6 

Сарафово – залива се ново рибарско пристанище „Сарафово“, което не е отразено на 

картата. Не се предвиждат мерки по защита. 

Подрайон 7.7 

До Атанасовско езеро се залива пътя Варна-Бургас в участък 0,6 км. до 1 м. дълбочина. 

Заливат се и солниците. Мерки:  да се защити пътя чрез стена – обща с таза в 7.8. 

Подрайон 7.8 

Залива се пътя Варна-Бургас в участък с дължина 1 км. и височина до 4 м. Мерки: да се 

защити пътя, чрез вълнобойна стена с дължина 1.6 км. и височина 1.5 - 4 м. 

Заливат се 3 къщи до река Азмак с дълбочина 0,5 м. Мерки: временни прегради 

Мерки: актуализациа плана за управление на влажна зона Атанасовско езеро 

От другата страна на Атанасовско езеро се залива мострена зала на „Ситроен“ и три 

етажна индустриална сграда. Дълбочина на заливане до 1м. Не предвиждаме мерки. 



 

Подрайон 7.9 и Подрайон 7.10 

Няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 7.11 

Залива се нов 3 етажен комплекс до Черноморски солници изграден до морето. 

Дълбочина на заливане до 1 м. Не предвиждаме мерки. 

Залива се Обреден комплекс до конна база. Дълбочина на заливане до 1 м. Не 

предвиждаме мерки. 

Подрайон 7.12 

Заливат се 2 пристанища: старото и новото. Мерки: застраховки 

Залива се гранично полицейско управление и ЖП Гара до 0,5 м. Заливат се магазини и 

офиси, намиращи се в района на ЖП гара до дълбочина 0,5 м. Мерки: временни 

прегради 

Залива се промишлената зона, северно от ул.Индустриална, петролна база „Петрол“ с 

дълбочина на заливане до 1 м. Мерки: Да се предвидят локални мерки за 

ограничаване на разпространението на нефтопродукти в случай на морски наводнения. 

Залива се Професионална гимназия по корабоплаване с дълбочина до 2 м. Мерки: да 

се прекратят занятията и евакуират учениците, при риск от морски наводнения. 

Заливат се два главни пътя – за Созопол с дълбочина 2,5м и за индустриалната зона с 

дълбочина до 0,5 м. 

Залива се стадион „Черноморец“. 

Залива се промишлената зона в участъкът между ул.Индустриална и морето с 

дълбочина 1 до 2м. Мерки: както в индустриалната зона по 7.12. 

Подрайон 7.13 

Залива се Южна промишлена зона. Мерки: както в индустриалната зона по 7.12. 

Залива се и част от квартал „Победа“. Мерки: евакуиране на населението 

Подрайон 7.14 

В Крайморие се залива Информационен център „Пода“ с дълбочина до 2м. 

Подрайон 7.15 

Мандренско езеро – залива автобаза „Пода“ на Пътни строежи 2001. Мерки не 

предвиждаме. Мерки: актуализациа плана за управление на ЗМ Мандренско езеро 



 

Прекъсва се пътя Варна-Бъргас в участък от 100 м. и дълбочина 2м. Мерки: Да се 

изгради дига с дължина 100 м. и височина от 1 до 3м. 

Подрайон 7.16 

До мандренското езеро се заливат хвостохранилища.  

Залива се ПСОВ. 

Залива се обект на дигата (вероятно помпена станция) 

Подрайон 7.17 

Заливат се Южна индустриална зона и КРЗ „Илия Бояджиев“ дълбочина от 0,5 до 1м. 

Залива се депо за отпадъци на Нефтохим „Синята лагуна“ при входа на Меден рудник, 

с дълбочина на заливане до 2м. Мерки: Да се защити депото с дига с дължина 340 м. и 

височина до 3м. 

Подрайон 7.18 

Залива се ромска махала „Победа“ в две части с дълбочина до 2,5м. Залива се училище 

„Христо Ботев“.  

Мерки: 1/Да се изгради дамба между базата на Трасстрой и ЮПЗ с дължина от 0,5 км. 

и височина до 3м. (в тила на плажа) 2/да се евакуират децата от училището и жителите 

на ромската махала  

Подрайон 7.19 

Заливат се бензиностанция „Лукойл“, тир-паркинг и индустриални сгради. Дълбочина 

на заливане до 1 м. Мярка: допълнителна защита на бензиностанцията срещу 

разпространение на нефтопродукти 

Подрайон 7.20 

Залива се малка индустриална площадка. 

Подрайон 7.21 

Залива се в съседство на ПСОВ. 

Подрайон 7.22 

Няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 7.23 

Заливат се 3 къщи от кв. Долно езерово с дълбочина от 0,5 до 1м. Мярка: обща с 7.25. 



 

Подрайон 7.24 

Заливат се складова база на „Деспрет“, бензиностанция и други индустриални обекти. 

Дълбочина до 1 м. 

Подрайон 7.25 

Прикъсва се жп линия край езерото, с дълбочина до 1м. 

Заливат се 10 броя жилищни сгради в кв. Долно езерово с дълбочина до 1м. Мярка: 

временни прегради 

Подрайон 7.26 

Няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 7.27 

Залива се пътя от Долно езерово до с.Братово в участък с дължина 2 км. и дълбочина 

1,5 м. 

Подрайон 7.28 

Няма проблемни зони и обекти. 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_07       

Черно море – Бургас са: 

 защита на жилищните райони; 

 зашита на смесени жилищни райони; 

 защита на транспортната инфраструктура; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 

 защита на населението; 

 зашита на защитени територии по ЗЗТ; 

 защита на образователна институция; 

 защита на ж.п гара/автогара; 

 защита на МВР институции. 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_07       Черно море – Бургас: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 5 мерки 

1.1.Смесени жилищни райони  - 1 мярка 
 



 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса  
 
2.1.Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура, Защита на 

техн. Инфраструктура – 3 мерки 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 
 
3.2.Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) – 4 мерки 
3.3.Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони, Защита на защит. терит. по ЗЗТ – 2 мерки 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 4 

мерки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 41. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_07  Черно море – Бургас 

Приоритет 

Цел(и

) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот 

и общественото 

здраве 1.1. 

Пр75-

Защ62-

Р150 

Мярка 1/07.1.                 

реконструкция и 

надзиждане с 1,5 м. 

на съществуващата 

дамба от Ахелой до 

Поморие с дължина 

7 км.                     3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 21 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот 

и общественото 

здраве 1.1. 

Пр75-

Защ62-

Р150 

Мярка 2/07.2.             

продължаване на 

съществуващата 

дамба с 1,7 км. и 

височина 3,50 м. на 

северния бряг на 

гр.Поморие 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 10 200 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот 

и общественото 

здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 5/07.8.                      

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 

сглобяеми панели 

пред 5 къщи до река 

Азмак          5 000 250 250 250 250 250 6 250 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот 

и общественото 

здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 7/07.12                      

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 

сглобяеми панели 

пред ЖП Гара, 

магазини и офиси, 

намиращи се в тази 

ниска част на 22 500 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 28 125 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет 

Цел(и

) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

гр.Бургас.   

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот 

и общественото 

здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 

18/07.23+07.25          

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 

сглобяеми панели 

пред 20 къщи от кв. 

Долно езерово 15 000 750 750 750 750 750 18 750 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот 

и общественото 

здраве 1.1. 

Пр75-

Защ62-

Р150 

Мярка 15/07.18              

изграждане на дамба 

между базата на 

Трансстрой и ЮПЗ с 

дължина от 0,5 км. и 

височина до 3м. (в 

тила на плажа)  0 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 3 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1. 

Пр77-

Защ64-

Р152 

Мярка 3/07.7+07.8.          

изграждане на 

вълнобойна стена за 

защита на 

международния път 

Варна-Бургас в 

участък 2,5 км. с 

варираща височина 

от 1.5 – 4 м. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 12 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1. По9-Р56 

Мярка 6/07.12                 

застраховане за 

морски наводнения 

на 2 пристанища на 

Бургас: старото и 

новото. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 36 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: 

По-висока степен 

на защита на 2.1. 

Пр53-

Защ38-

Р126 

Мярка 13/07.15            

изграждане на  дига 

с дължина 300 м. и 0 0 0 600 000 600 000 600 000 1 800 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет 

Цел(и

) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

височина от 1 до 3м. 

за защита на 

международния път 

Варна-Бургас в 

участък до 

Мандренското 

езеро.  

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. 

По34-

Р81 

Мярка 

8/07.12+07.13+07.17 

актуализация на 

плановете за 

действие при аварии 

на по-значими 

обекти-замърсители 

от промишлената 

зона на гр.Бургас, 

северно от 

ул.Индустриална 

вкл. петролна база 

„Петрол“ както и 

предприятията от 

промишлената зона 

в участъкът между 

ул.Индустриална и 

морето, също Южна 

промишлена зона 

вкл. КРЗ „Илия 

Бояджиев“   22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 135 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. 

Пр53-

Защ38-

Р126 

Мярка 17/07.19                              

Да се предвиди 

допълнителна 

локална защита за 

потенциален 

източник на 

замърсяване с 10 000 10 000 0 0 0 0 20 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет 

Цел(и

) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

нефтопродукти - 

бензиностанция 

„Лукойл“ 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.3. 

По33-

Р80 

Мярка 4/07.7.              

актуализация на 

плана за управление 

на ЗМ Атанасовско 

езеро с  анализи и 

мерки предвид 

морски наводнения 5 000 0 0 0 0 0 5 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.3. 

По33-

Р80 

Мярка 12/07.15             

актуализация на 

плана за управление 

на ЗМ Мандренско 

езеро с анализ и 

мерки предвид 

морски наводнения. 5 000 0 0 0 0 0 5 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. 

Пр53-

Защ38-

Р126 

Мярка 

9/07.12+07.13+07.17             

Да се предвиди 

допълнителна 

локална защита за 

всички потенциални 

източници на 

замърсяване в 

предприятията от 

промишлената зона 

на Бургас, северно 

от ул.Индустриална 

вкл. петролна база 

„Петрол“, както и 

предприятията от 

промишлената зона 

в участъкът между 

ул.Индустриална и 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 000 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет 

Цел(и

) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

морето, също Южна 

промишлена зона 

вкл. КРЗ „Илия 

Бояджиев“   

По приоритет 3: 

Повишаване 

защитата на 

околната среда 3.2. 

Пр53-

Защ38-

Р126 

Мярка 14/07.17                

изграждане на дига 

с дължина 340 м. и 

височина до 3м. за 

защита на депо за 

отпадъци на 

Нефтохим „Синята 

лагуна“ при входа 

на кв.Меден рудник, 

гр.Бургас 1 020 000 1 020 000 0 0 0 0 2 040 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. 

По39-

Р86 

Мярка 20/07                  

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията в 

общините Поморие 

и Бургас. 12 000 0 12 000 0 12 000 0 36 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. 

По49-

Р97 

Мярка 21/07 

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със заплахата 

и риска от 

наводнения в 

общините Поморие 

и Бургас. 0 12 000 0 12 000 0 12 000 36 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 4.2. 

По48-

Р96 

Мярка 22/07                 

Осигуряване на 5 600 2 600 2 600 5 600 2 600 2 600 21 600 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет 

Цел(и

) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 

от наводнения в 

общините Поморие 

и Бургас. 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5.2. 

По38-

Р85 

Мярка 19/07                   

предоставя на 

информация в 

реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 

общините Поморие 

и Бургас. 2 800 800 800 800 800 800 6 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5.5. 

По48-

Р96 

Мярка 

11/07.13+07.18  

Информиране на 

обществеността и 

евакуиране на 

населението от две 

части на квартал 

„Победа“ в 

гр.Бургас при риск 

от морски 

наводнения 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5.5. 

По48-

Р96 

Мярка 10/07.12          

Информиране на 

обществеността и 

евакуиране на 

децата от 

Професионална 

гимназия по 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет 

Цел(и

) 

Катало

жен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиран

е на мярката 

корабоплаване в 

гр.Бургас при риск 

от морски 

наводнения. 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5.5. 

По48-

Р96 

Мярка 16/07.18        

Информиране на 

обществеността и 

евакуиране на 

учениците от 

училище „Христо 

Ботев“ при 

настъпване на 

морско наводнение 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административни

я капацитет за 

УРН 5.5. 

По54-

Р102 

Мярка 23/07                    

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в общините 

от РЗПРН. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 



 

 

1.42. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_08  

Черно море – Созопол 

Подрайон 8.1 

Северно от Равадиново се заливат промишлени предприятия, строителна база, 

складови площи, арматурен двор с дълбочина от 0,5 до 2 м. Не предвиждаме мерки за 

защита. 

Подрайон 8.2  

Залива се къмпинг „Градина“, хотели и комплекси, дълбочина до 2,5 м. Мерки: 

1/пясъчни защитни валове, 2/временни прегради, 3/проверка за устойчивост на 

сградите, 3/застраховки 

Залива се ПСОВ Созопол (в строеж) Мерки: да се направи каменно-насипно дига в тила 

на плажа с дължина 1 км. и височина 2 м. 

Подрайон 8.3 

Заливат се два броя пристанища: рибарско и яхтено. Мярка: застраховка на яхтеното 

пристанище 

В основата на буната, е посонечо на картата, неправилно смесен жилищен район. Там 

няма постройки. В съседство има две неизползваеми стопански постройки, които 

неправилно са посочени на картата като жилищни райони.  

На стария плаж (централен), заведенията неправилно са посочени на картата като 

смесени жилищни райони. За тях не предвиждаме мерки по защита. 

На плаж „Харманите“ се залива един хотел и няколко крайбрежни заведения, 

включително ул.Ропотамо – дължина 0,2 км. Дълбочината на заливане е до 1 м. Мярка: 

временни прегради 

Подрайон 8.4 

На нос „Буджака“ няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 8.5 

Западно от нос „Агалина“ видимо от картата, се залива смесен жилищен район. В 

действителност няма такъв.  

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_08       

Черно море – Созопол са: 

 защита на жилищните райони; 



 

 защита на смесени жилищни райони; 

 защита на техническата инфраструктура; 

 защита на индустрията; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_08       Черно море – Созопол: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 1 мярка 

1.1.Смесени жилищни райони  - 4 мерки 
 
Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса  
 
2.1.Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура, Защита на 

техн. Инфраструктура – 2 мерки 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 1 

мярка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 42. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_08  Черно море – Созопол 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 1/08.2            

оформяне на 

пясъчни защитни 

валове пред 

хотелите и 

заведения на първа 

линия на къмпинг 

Градина 50 000 50 000 

50 

000 50 000 50 000 50 000 300 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 2/08.2           

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 

сглобяеми панели 

пред хотели, 

ресторанти, 

търговски обекти, и 

сгради на къмпинг 

Градина 25 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 31 250 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. Защ14-Р42 

Мярка 3/08.2         

проверка на 

основите и 

устойчивостта на 

сгради в случай на 

наводнение на 

къмпинг Градина 40 000 40 000 0 0 0 0 80 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 4/08.2 

застраховка за 

морско наводнение 

на хотели и 

ресторанти в 

къмпинг Градина 14 000 14 000 

14 

000 14 000 14 000 14 000 84 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 7/08.3                   

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 

сглобяеми панели 

пред хотел и 

крайбрежни 

заведения на плаж 

„Харманите“, 

гр.Созопол 22 500 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 28 125 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1. 

Пр53-

Защ38-

Р126 

Мярка 5/08.2         

изграждане на 

каменно-насипно 

дига в тила на 

плажа с дължина 1 

км и височина 3 м 

за защита на пътя и 

ПСОВ Созопол (в 

строеж) 

1 000 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 6 000 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 2: По-

висока степен на 

защита на 

критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 2.1. По9-Р56 

Мярка 6/08.3    

застраховка на 

яхтено пристанище 

в Созопол и 

съоръженията в 

случай на морско 

наводнение 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 7 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По39-Р86 

Мярка 9/08           

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията в 3 000 0 3 000 0 3 000 0 9 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

община Созопол. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 10/08 

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със 

заплахата и риска от 

наводнения в 

община Созопол. 0 3 000 0 3 000 0 3 000 9 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 11/08        

Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 

от наводнения в 

община Созопол. 5 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 8/08            

предоставя на 

информация в 

реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 

община Созопол. 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 12/08          

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в община 

Созопол. 

 

 



 

 

1.43. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_09  

Черно море – Приморско 

Подрайон 9.1 

Заливат се зелени територии и пътят до „Перла“ с дълбочина 1 м. 

Подрайон 9.2 

Заливат се обекти до река „Дяволска“ (между пътя и реката) лодкостоянка и хотели. 

Заливат се обекти: туристически обекти, хотел Престиж Сити 2 

Залива се пътя от Приморско за Китен в участък 1 км. от моста на река „Дяволска“ с 

дълбочина 1 до 1,5 м. Заливането нахлува през речното корито. Мерки: да се направи 

корекция на река „Дяволска“ с дължина 2,5 км. и височина 2,5 м. 

Подрайон 9.3 

Залива се индустриално предприятие – дигата ще реши въпроса. 

Подрайон 9.4 

Няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 9.5 

Пристанището на Китен е грешно посочено като смесен жилищен район. 

В яхтената база е изграден хотел „Марина“ (2 и 4 ет.), който се залива. 

Заливат се заведения покрай плажа: Клуб , Рибарски Хан и други сезонни заведения , 

неправилно посочени на картите като смесен жилищен район.  

Залива се почивната станция на МВР с дълбочина до 0,5 м. 

Мерки: временни прегради за сезонните заведения вкл. станцията на МВР 

Залива се пътя между моста на река „Караагач“ с дължина 0,750 км. и дълбочина до 

1м. 

Залива се къмпинг „Китен Юг“ , който неправилно е посочен на картите като смесен 

жилищен район. Дълбочина на заливане до 1м. Не предвиждаме мерки за защите. 

Подрайон 9.6 

Заливат се зелени площи покрай река „Караагач“. Не предвиждаме защита. 

Подрайон 9.7 



 

В село Лозенец се заливат хотелите край плажа Белисимо, Сънрайз и Дамянов. 

Дълбочина на заливане до 1м. 

Залива се къмпинг „Оазис“ и новоизградените апартаментри хотели – Оазис Резорт енд 

Спа. Дълбочина на заливане до 1м.  

Мерки:  1/оформяне на пясъчни валове през зимния сезон и 2/временни прегради за 

обектите край брега на лозенец и къмпинг „Оазис“.. 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_09       

Черно море – Приморско са: 

 защита на жилищните райони; 

 защита на смесени жилищни райони; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_09       Черно море – Приморско: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 2 мерки 

1.1.Смесени жилищни райони  - 2 мерки 
 
Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка  

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 1 

мярка 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 43. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_09  Черно море – Приморско 

Приоритет Цел(и) Каталожен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр79-Защ66-

Р154 

Мярка 3/09.5                   

оформяне на пясъчни 

защитни валове пред 

хотелите Белисимо, 

Сънрайз и Дамянов край 

плажа на с.Лозенец, както 

и новоизградените 

апартаментни хотели 

Оазис Резортенд на  

къмпинг „Оазис 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 36 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото 

здраве 1.1. 

Пр59-Защ44-

Р132 

Мярка 2/09.5         

поставяне на временни 

прегради: чували с пясък и 

прегради от сглобяеми 

панели пред заведения 

край плажа: Клуб, 

Рибарски хан и други 

сезонни заведения, както и 

почивната станция на МВР 

в с.Китен 3 750 190 190 190 190 190 4 700 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По39-Р86 

Мярка 6/09         

Провеждане на обучителна 

и информационна 

кампания по проблемите 

свързани с наводненията в 

община Приморско, селата 

Китен и Лозенец. 1 500   1 500   1 500   4 500 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 7/09            

Образователни дейности и 

информация във връзка със 

заплахата и риска от 

наводнения в община   1 500   1 500   1 500 4 500 

вж. 

каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) Каталожен № Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

Приморско, селата Китен и 

Лозенец. 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 8/09        

Осигуряване на 

обществена подготвеност 

за реакция при заплаха от 

наводнения в община 

Приморско, селата Китен и 

Лозенец. 5 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 18 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 5/09          

предоставя на информация 

в реално време за 

количеството на водните 

ресурси на 

заинтересованите лица и 

обществеността в община 

Приморско, селата Китен и 

Лозенец. 1 400 400 400 400 400 400 3 400 

вж. 

каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 9/09          

Подготовка на разпоредби 

за организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на държавните 

органи, органите на 

местното самоуправление 

и местната администрация 

и бизнеса в община 

Приморско, селата Китен и 

Лозенец. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 

вж. 

каталога вж. каталога 

 



 

 

1.44. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_10   

Черно море – Царево 

Подрайон 10.1 

Няма проблемни зони и обекти. 

Подрайон 10.2 

Залива се до плажа комплекс Рока Мар Бийч Резорт и хотел Серинити Бей. Дълбочина 

на заливане от1,5 до 2 м.  

Нагоре покрай Лисово дере се залива ваканционен комплекс с къщички от 2 до 4 ет. 

Дълбочина на заливане до 1 м. 

Залива се апартаментен хотел на 4 етажа. Дълбочина на заливане 1,5 до 2м.  

Мерки: 1/пясъчни валове през зимните месеци, 2/временни прегради, 3/застраховки 

за обектите в заливните зони. 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_10       

Черно море -  Царево са: 

 защита на смесени жилищни райони; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_10       Черно море -  Царево: 

 Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 1 мярка 

1.1.Смесени жилищни райони  - 3 мерки 
 
Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка  

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 1 

мярка 

 
 

 



 

 

Таблица 44. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_10   Черно море – Царево 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр79-

Защ66-

Р154 

Мярка 1/10.2        

оформяне на 

пясъчни защитни 

валове пред 

комплекс „Рока 

Марбиич Резорт” и 

хотел „Серинити 

Бей” в гр.Царево и 

др. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 2/10.2        

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 

сглобяеми панели 

пред  комплекс 

„Рока Марбиич 

Резорт” и хотел 

„Серинити Бей” в 

гр.Царево 15 000 750 750 750 750 750 18 750 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. По9-Р56 

Мярка 3/10.2       

застраховка за 

морско наводнение 

на комплекс „Рока 

Марбиич Резорт” и 

хотел „Серинити 

Бей” в гр.Царево 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. 

Пр59-

Защ44-

Р132 

Мярка 4/10.2    

поставяне на 

временни прегради: 

чували с пясък и 

прегради от 10 000 500 500 500 500 500 12 500 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

сглобяеми панели 

пред ваканционен 

комплекс с къщички 

от 2 до 4 ет. нагоре 

покрай Лисово дере 

и апартаментен 

хотел на 4 етажа в 

гр.Царево 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По39-Р86 

Мярка 6/10        

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията в 

община Царево. 1 500 0 1 500 0 1 500 0 4 500 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 7/10    

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със заплахата 

и риска от 

наводнения в 

община Царево. 0 1 500 0 1 500 0 1 500 4 500 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 8/10       

Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 

от наводнения в 

община Царево. 5 000 2 000 2 000 5 000 2 000 2 000 18 000 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 5.2. По38-Р85 

Мярка 5/10         

предоставя на 

информация в 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

капацитет за УРН реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 

община Царево. 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 9/10         

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в община 

Царево. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 

 



 

 

1.45. Проект на програма от мерки за УРН на РЗПРН код BG2_APSFR_BS_11 

Черно море – Ахтопол  

Подрайон 11.1 Подрайон 11.2  

Заливат се плажни ивици и зелени зони на град Ахтопол. Мерки: забрани и 

ограничения за бъдещо строителство в заливните зони 

 

Основните проблеми в случай на риск от наводнения за РЗПРН BG2_APSFR_BS_11        

Черно море – Ахтопол  са: 

 защита на смесени жилищни райони; 
 

Определени приоритети за  РЗПРН BG2_APSFR_BS_11        Черно море – Ахтопол: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

1.1.Жилищни райони,  Защита на жилищни райони – 1 мярка 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  - 2 мерки 
4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  - 1 мярка  

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 
5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН – 1 мярка 
5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения – 1 

мярка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 45. Предложение за Програмата от мерки в РЗПРН BG2_APSFR_BS_11 Черно море – Ахтопол 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

По приоритет 1: 

Опазване на 

човешкия живот и 

общественото здраве 1.1. Пр20-Р21 

Мярка 1/11                  

Забрана на 

бъдещото 

строителство в 

рисковите за 

наводняване зони на 

гр.Ахтопол 0 0 0 0 0 0 0 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По39-Р86 

Мярка 3/11           

Провеждане на 

обучителна и 

информационна 

кампания по 

проблемите 

свързани с 

наводненията в 

община Царево и 

град Ахтопол. 600 0 600 0 600 0 1 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.1. По49-Р97 

Мярка 4/11 

Образователни 

дейности и 

информация във 

връзка със заплахата 

и риска от 

наводнения в 

община Царево и 

град Ахтопол. 0 600 0 600 0 600 1 800 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 4: 

Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 4.2. По48-Р96 

Мярка 5/11          

Осигуряване на 

обществена 

подготвеност за 

реакция при заплаха 

от наводнения в 2 150 600 600 600 600 600 5 150 вж. каталога вж. каталога 



 

Приоритет Цел(и) 

Каталожен 

№ Мярка 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Отговорен 

за 

изпълнение 

на мярката 

Източник на 

финансиране 

на мярката 

община Царево и 

град Ахтопол. 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.2. По38-Р85 

Мярка 2/11            

предоставя на 

информация в 

реално време за 

количеството на 

водните ресурси на 

заинтересованите 

лица и 

обществеността в 

община Царево и 

град Ахтопол. 1 400 400 400 400 400 400 3 400 вж. каталога вж. каталога 

По приоритет 5: 

Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 5.5. По54-Р102 

Мярка 6/11            

Подготовка на 

разпоредби за 

организацията и 

дейността по 

предотвратяване и 

ликвидиране на 

последствията от 

наводнения на 

държавните органи, 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация и 

бизнеса в община 

Царево и град 

Ахтопол. 500 500 500 500 500 500 3 000 вж. каталога вж. каталога 

 

 



 

 

2. ОБЩИ МЕРКИ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН 

 

В настоящата част са предложени мерки, които е необходими да бъдат реализирани на 

басейново ниво, за разлика от дадените конкретни мерки за всеки РЗПРН в Черноморския 

басейнов район. 

Предлага се системата за ранно предупреждение да бъде разработена на басейнов принцип и 

след това да бъде обединена на национално ниво, като основанията за това са: по-бързо 

получаване на информацията и реагиране на място, особено при поройни наводнения и 

спецификата на морските наводнения, които са характерни само за този район. 

 

1. Подобряване на администрирането  включително нормативни ограничения и 

забрани 

Пр19-Р20   Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони 

Защ13-Р41   Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради 

По6-Р53     Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на 

строителството в границите на наводняемите зони (РЗПРН) 

По54-Р102    Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по предотвратяване и 

ликвидиране на последствията от аварии на държавните органи, органите на местното 

самоуправление и местната администрация и бизнеса. 

По23-Р70   Актуализиране на карти, имащи отношение към наводненията 

Пр44-Защ28-По55-В21-Р112  Извеждане на „научени уроци” и предоставяне на компетентните 

институции 

 

2. Подобряване прогнозирането и информацията за наводненията 

По12-Р59   Модернизиране на мрежата за метеорологичен и хидрометричен мониторинг  

Пр37-По16-Р63  Подобрение на съществуващата хидроложка информационна система за 

получаване на данни в реално  време за целия басейн. 

По22-Р69  Създаване на информационна система за мониторинг на водите, в т.ч. 

специализирани бази данни 

По41-Р88  Прогнозно моделиране на процесите на речните и морските наводнения 

По43-Р90   Прогнозиране на метеорологични и хидрологични ситуации 

По42-Р89   Доразвиване на съществуващите бази данни за водите с цел прогноза на 

наводненията вкл. техния обмен.  



 

По25-Р72     Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление 

на риска от наводнения на други държави  

 

3. Повишаване капацитета на БДЧР и подготовка на вторите ПУРН 

По26-Р73   Участие на БД в съвети по устройство на територията 

По27-Р74   Повишаване капацитета на БД за извършване на контрол 

По28-Р75   Заснемане на потенциалните наводняеми зони чрез картографиране и 

дигитализиране на релефа (ЦМР).  

Пр39-По29-Р76  Подготовка на карти за ПУРН 

По30-Р77   Информиране на обществеността и провеждане  обществено обсъждане на 

различните етапи и на проекта за ПУРН; 

По35-Р82  Провеждане на консултации с обществеността при определяне на рисковите зони 

По36-Р83  Провеждане на консултации с обществеността при разработване на мерки за 

превенция от наводнения 

По37-Р84   Информиране на обществеността за институционалната рамка при УРН 

По38-Р85   Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация и карти за 

наводненията 

По39-Р86    Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията 

Пр40-По40-В9-Р87   Изработване на публично достъпни карти за опасността от наводнение, с 

които да бъде запозната обществеността. Публично оповестяване на годишните доклади за 

състоянието на язовирните стени и други ХТС.  

Пр41-Защ-23-По44-Р91  Провеждане на изследвания във връзка с разработването на Вторите 

ПУРН 

Защ25-В10-Р93    Проучвания върху промените и процесите на възстановяване в екологичното 

състояние и качеството на повърхностните води (реки, езера/язовири, преходни и крайбрежни 

морски) в резултат от наводнения 

 

4. Системи за ранно предупреждение 

Защ26-По50-Р98  Създаване и поддържане на системи за наблюдение 

Защ27-По51-Р99   Създаване и поддържане на системи за прогнози 



 

По52-Р100   Създаване и поддържане на система за ранно предупреждение и за 

трансграничните водни басейни 

По53-Р101  Обучение за ползване на системата за ранно предупреждение 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Извадка от Националния каталог за мерки за УРН в част изпълнители и източници на финансиране на мерките 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Неструктурни мерки за защита от 
наводнения 

      

      Контрол на наводненията       

      
Съобразено с наводненията 
земеползване и залесяване за 
повишаване на водозадържащия ефект 

      

Пр1-В1-
Р1 

PRE1-
RR1-

REAC1 
М21 

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 

няма 
законоустановени 
отговорности за 
поддържане 
(намаляване на 
ерозията) на речните 
брегове. В кадастъра 
те са записани като 
собственост на МОСВ. 
Инициативата за 
прилагане на мярката 
трябва да произтича 
от държавата 
(областния управител 
и БД), като засегнатите 
собственици бъдат 
ангажирани, вкл. чрез 
обезщетяване.  

РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр2-В2-
Р2 

PRE2-
RR2-

REAC2 
М21 

Залесяване и стопанисване на гола площ 
във вододайна зона на язовир и/или на 
водохващане от повърхностни води. 
Изграждане на защитен горски пояс 

Залесяването на голи 
площи постига по-голямо 
водо-,  влаго- и 
снегозадържане, и 
намаляване скоростта на 
оттичане на дъждовните 
води върху площи от 
водосбора на 
повърхностни 
водоизточници 

за държавните гори - 
МЗХ и Изпълнителна 

аганция по горите, 
техните регионални 

структури. За частните 
гори - дружества и 

отделни горовладелци 

ОП 

В3-Р3 
RR3-

REAC3 
М32 

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

Ограничаване на ерозията 
на уязвимите участъци от 
брега  и на заливаемите 
тераси на  уязвими речни 
участъци чрез залесяване 
с храстовидна и дървесна 
растителност и други 
строителни методи, 
разсаждане на издънки и 
преплитане на клони, и 
други биологични методи  

няма 
законоустановени 

отговорности за 
поддържане 

(намаляване на 
ерозията) на речните 
брегове и корита. В 

кадастъра те са 
записани като 

собственост на МОСВ.  

РБ, ОП 

Пр3-В4-
Р4 

PRE3-
RR4-

REAC4 
М32 

Рекултивация на участък, засегнат от 
добива на инертни материали 

Запълване с инертни 
маси,  изравняване и 
укрепване на 
повърхностния слой на 
нарушения участък; 
извършва се за котловани 
и друг вид нарушени 
терени от законен или 
незаконен добив на 

при законен добив - 
експлоатационното 

дружество, при 
незаконен добив и 

установен нарушител - 
по принципа 

"нарушителя плаща"; 
по преценка на 

необходимостта - 

фирмени средства, 
оперативни програми 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

инертни материали, 
където те не могат да 
служат като 
водозадържащи обеми 
при високи води. 

собственика на имота 
(областния управител 
или физическо лице) 

Пр4-
Защ1-Р5 

PRE4-
PRO1-
REAC5 

М32 

Възстановяване на връзките с воден 
басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на 
наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици, за 
повишаване на водозадържането. 

Чрез разширяване фронта 
на водата при висока вода 
през съществуващите на 
терена релефни форми, се 
намалява скороста, 
задържат се наносите и 
водни количества.    

няма законоустановен 
собственик/стопанин 

на речните корита, 
въпреки че в 
кадастъра е 

отбелязано МОСВ, 
като такъв. 

РБ, ОП 

Пр5-
Защ2-Р6 

PRE5-
PRO2-
REAC6 

М31 
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 

няма законоустановен 
собственик/стопанин 

на речните корита, 
въпреки че в 
кадастъра е 

отбелязано МОСВ, 
като такъв. 

Държавните органи 
(областния управител 

и БД) трябва да 
ангажират вкл. чрез 

обезщетение 
собствениците на 

земи, които ще бъдат 
засегнати. 

РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр6-В5-
Р7 

PRE6-
RR5-

REAC7 
М32 

Изкуствено оформяне на речните корита 
с цел забавяне на оттичането  

Забавяне на скоростта на 
водата и създаване на 
повишеното 
съпротивление чрез 
изкуствен релеф на 
речното дъно и/или 
брегове 

няма 
законоустановени 

отговорности за 
поддържане 

(намаляване на 
ерозията) на речните 
брегове и корита. В 

кадастъра те са 
записани като 

собственост на МОСВ.  

ОПОС 2014-2020 

Пр7-
Защ3-Р8 

PRE7-
PRO3-
REAC8 

М31 
Създаване или възстановяване чрез 
оводняване на влажна зона 

Осигуряване на 
задържане на водни 
количества при 
преминаване на високи 
води  чрез нови канали 
или възстановяване на 
прекъснати такива за 
свързване речното корито 
със съседни по-ниски 
територии.  

Държавните органи 
(областния управител 

и БД) трябва да 
ангажират вкл. чрез 

обезщетение 
собствениците на 

земи, които ще бъдат 
засегнати. 

РБ, ОП 

Пр8-Р9 
PRE8-
REAC9 

М31 

Поддържане на водния режим на 
съществуващи или възстановени влажни 
зони (естествени заливни гори, лонгозни 
гори, блата, езера и др.) 

Осигуряване на 
водозадържане при 
преминаване на високи 
води чрез свързване на  
речното корито с влажни 
зони по естествен начин 
или чрез савак(ци) и 
канали;  поддържане  на 
блатата и езерата в добро 
състояние  

Държавните органи 
(областния управител 

и БД)  
неприложимо 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр9-Р10 
PRE9-

REAC10 
М31 

Повишаване на водното ниво с цел 
разширяване на съществуващи или 
възстановени влажни зони (блата, езера 
и др.) 

Изкуствено, примерно 
чрез бент, повишаване на 
водното ниво с цел 
заливане на 
допълнителни територии, 
съседни на 
съществуващите влажни 
зони. Новосъздадените 
допълнителни водни 
обеми и т.нар. 
неустановени потоци, 
поемат високите води без 
да има риск за хората и 
тяхната собственост.   

Държавните органи 
(областния управител 

и БД)   
РБ, ОП 

Пр10-Р11 
PRE10-
REAC11 

М34 

Контролирано временно наводняване на 
селскостопански площи с цел 
разтоварване на наднормените водни 
количества  

Целенасочено 
наводняване на 
предварително 
определени съседни по-
ниски терени чрез 
поставяне на савак на 
дига или канал. 

МЗХ и неговите 
регионални 
поделения 

РБ, ОП 

Пр11-Р12 
PRE11-
REAC12 

М24 
Въвеждане и изпълнение на  изисквания 
за добро земеделско и екологично 
състояние на селскостопанските площи  

Нормативно обезпечаване 
за прилагане на добри 
земеделски практики във 
връзка с наводненията - 
защита от ерозия, 
сеитбообръщения,  
селскостопански пътища, 
релефно оформяне на 
земеделските земи с цел 

МЗХ и неговите 
регионални 
поделения 

ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

увеличаване на 
водозадържането. 
Прилагане на финансови 
стимули за стопаните. 

Пр12-
Защ4-Р13 

PRE12-
PRO4-

REAC13 
М24 

Създаване на зелена инфраструктура, на 
зони за отдих и други услуги на хората 
чрез eстествено или изкуствено  
водозадържане 

Оводняване 
допълнително на ниско 
разположени площи, 
които служат за 
водозадържане при 
преминаване на високи 
води чрез естествени или 
изкуствени канали или 
тръби. Такива водни 
площи, особено 
разположените в близост 
до населените места, са 
подходящи за отдих, 
водни спортове и 
риболов.   

Държавните органи 
(областния управител 

и БД) трябва да 
ангажират вкл. чрез 

обезщетение 
собствениците на 

земи, които ще бъдат 
засегнати. 

РБ, ОПОС 

Пр13-Р14 
PRE13-
REAC14 

М31 

Забрана за  нови корекции на участъци 
от реките, попадащи в границите на 
защитени територии и защитени зони от 
НЕМ Натура 2000 

Ограничителна мярка за 
защита само в случай на 
опасност за хората. Цели 
се минимално 
въздействие върху 
биологичното 
разнообразие, когато 
няма риск за хората и 
населените места. 

МС неприложимо 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр14-Р15 
PRE14-
REAC15 

М21 
Поставяне на ограничителни условия 
към инвестиционни намерения в 
съседни на реката участъци 

Ограничителна мярка за 
защита спрямо 
инвестиционни 
намерения и строителство 
с цел да не се стеснява 
пътят за преминаване на 
високи води - 
разширяване на речния 
профил.  

МС неприложимо 

Пр15-
По1-В6-

Р16 

PRE15-
PREP1-

RR6-
REAC16 

М41 

Изграждане на системи за ранно 
предупреждение, специално 
адресирани към поройни наводнения, 
дължащи се на интензивни валежи с 
малък пространствен и времеви обхват. 

Отнася се за речни 
басейни в относително 
високо пресечени терени, 
които следва да бъдат 
обхванати с 
метеорологични радари с 
висока резолюция и да 
бъдат оборудван с 
автоматични датчици за 
регистриране на 
интензивни валежи 
заедно със системи за 
моделиране на валеж-
отток. Обхващат 
специфични средни или 
малки водосбори с висок 
риск от поява на подобни 
наводнения. Рискът от 
подобни наводнения се 
засилва вследствие на 
климатичните промени. 

МОСВ, НИМХ-БАН РБ, ОПОС 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Осигуряване проводимост на 
повърхностните води и отвеждане на 
подземните води 

      

Пр16-Р17 
PRE16-
REAC17 

М24 
Почистване на речни участъци и дерета 
за осигуряване преминаване на висока 
вълна  

Премахване на 
препятствията за 
свободното преминаване 
на водите чрез почистване 
на участъци от речните 
корита и дерета от  
дървета и храсти, падащи 
дървета, дънери, битови и 
строителни отпадъци и 
други натрупвания  

в границите на 
населеното място - 

кмета; извън 
населеното място - 

областния управител. 
Контролира - БД. 

РБ чрез МКВП, 
общински средства 

Пр17-Р18 
PRE17-
REAC18 

М35 
Регулиране нивото на подземните води 
при опасното им повишаване или 
понижаване 

Предприемане на мерки 
за изпълнение на 
дренажни системи, 
изпомпване на водата, 
осигуряване на самоизлив 
на сондажи от 
конкретното подземно 
водно тяло и други такива 
при опасно повишаване 
на подземните води, 
които наводняват 
приземни етажи, 
подземни съоръжения, 
изнасят към повърхността 
замърсени канални води 
и т.н.  

БД РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Устойчиво устройствено планиране и 
защита на урбанизираните територии 

      

Пр18-Р19 
PRE18-
REAC19 

М24 
Ограничаване уплътняването на почвите 
(запечатване) като следствие на 
урбанизацията.  

Нормативно ограничаване 
на бъдещо застрояване, 
бетониране на площадки, 
асфалтиране на пътища и 
др., които по своята 
същност не дават 
възможност на 
дъждовните води да 
попиват в почвата.  

МС  РБ 

Пр19-Р20 
PRE19-
REAC20 

М32 
Постоянен мониторинг на застрояването 
в близост до заливаемите зони 

Нормативно 
регламентиране на 
дейностите на  местните 
власти за ограничаване на 
строителството, вкл. 
незаконното, в и в близост 
до заливните зони, като се 
сравняват сателитни 
снимки, извършват се 
геодезични заснемания, 
ежегодни проверки на 
място и други дейности  

МС, ДНСК и общините  РБ и ОБ 

Пр20-Р21 
PRE20-
REAC21 

М21 
Издаване на забрана за строителството в 
зони с риск от наводнения. 

Нормативна забрана за 
ново строителство в 
очертаните зони с висок 
риск от наводнения с 
което първо - осигурява се 
път за преминаване и 
оттичане на високите 

МС  РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

води, второ - избягва се 
прекият риск за хората и 
тяхната собственост  

Пр21-Р22 
PRE21-
REAC22 

М22 

Преразглеждане и допълнение към 
разрешителни режими и съответни 
разрешителни за големи съоръжения, 
строежи и дейности с опасни вещества в 
заливаемите зони (Севезо-обекти и 
такива подлежащи (действащи въз 
основа) на комплексни разрешителни)   

Административно 
преразглеждане на вече 
издадени разрешителни 
за значимите обекти, 
създаващи риск за 
замърсяване на водите и 
почвите надолу по реката, 
и допълване с 
изискванията за 
ограничаване на 
замърсяването и 
осигуряване срещу 
заливане в случай на 
наводнения 

МОСВ чрез ИАОС, 
РИОСВ и БД 

РБ, собственици 

Пр22-Р23 
PRE22-
REAC23 

М23 

Оценка на риска от наводнение на 
съществуващите обществени, 
индустриални и търговски обекти, 
недвижими имоти и строителство, 
ферми и др. разположени в заливаемите 
зони.  

Извършване на регулярни 
инспекции на всички 
сгради, подложени на 
риск и формулиране на 
предписания за тяхното 
премахване, укрепване 
или подсигуряване по 
друг начин срещу 
заливане и/или срутване в 
случай на наводнения   

МРРБ, МТИТС, ДНСК, 
общинските 

администрации 

РБ, ОБ, собствени 
средства 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр23-
Защ5-Р24 

PRE23-
PRO5-

REAC24 
М24 

Оценка за отвеждането и дренирането 
на дъждовните води и в частност на 
канализационните мрежи на населено 
място 

Извършване на 
преразглеждане и анализ 
на канализационната 
мрежа и т.нар. 
охранителни канали; 
въвеждане на изисквания 
за събиране и използване 
на дъждовните води; 
преоценка и въвеждане 
на нови норми за 
проектиране с цел 
осигуряване на бързо и 
безпроблемно оттичане 
на падналите в градската 
среда валежи.  

МРРБ, МТИТС, ДНСК, 
общинските 

администрации 

ОП, ОБ, собствени 
средства 

Пр24-Р25 
PRE24-
REAC25 

М22 

Премахване на незаконни постройки, 
подприщващи съоръжения, огради, 
складирани материали и други 
намиращи се в границите на речните 
легла или дерета 

Отстраняване на всички 
подприщващи строежи и 
съоръжения, намиращи се 
в речните корита и 
нарушаващи тяхната 
проводимост; създаване 
на обстановка на 
нетърпимост към 
незаконно изградените 
такива обекти. 

МРРБ, МТИТС, ДНСК, 
общинските 

администрации 
ОБ, собствени средства 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр25-Р26 
PRE25-
REAC26 

М21 
Изкупуване на частни терени, които са в 
зони с голям риск от наводнение. 

Нормативно и ресурсно 
осигуряване за 
преобразуване като 
държавна или общинска 
собственост на частни 
терени, подложени на 
голям риск, с цел върху 
тях да не се извършва 
строителство. Като крайна 
мярка, собствениците да 
бъдат обезщетени 
финансово или чрез 
замяна на собственост. 

МРРБ, МТИТС, ДНСК, 
общинските 

администрации 
РБ, ОП, ОБ 

Пр26-Р27 
PRE26-
REAC27 

М35 
Определяне и обозначаване на картите 
на зони, застрашени от наводнение при 
различни сценарии на висока вълна   

Картиране на 
заливаемите ивици на 
реките и очертаване на 
границите на прогнозните 
три степени на риск от 
наводнения, които 
предварително са 
определени по 
съответната методика. 
Тази първа част от 
изготвяне на картите на 
риска е необходима на 
общинските 
администрации, за да 
съобразят устройствените 
си планове и да 
предприемат превантивни 

БД ОП, РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

действия 

Пр27-Р28 
PRE27-
REAC28 

М35 
Почистване и стопанисване на речните 
легла в границите на урбанизирана 
територия 

Осъществянане на 
дейности по ликвидиране 
на натрупвания, 
създаващи препятствия за 
свободно преминаване на 
водите, черз почистване 
на участъци от речните 
корита от  дървета и 
храсти, падащи дървета, 
дънери, битови и 
строителни отпадъци и 
др.  

кмета - в границите на 
населеното място.  
Контролира - БД. 

РБ чрез МКВП, 
общински средства 

      
Подкрепа и хармонизиране на 
управлението на водите съобразно 
добрите практики в речния басейн  

      

Пр28-Р29 
PRE28-
REAC29 

М24 
Законодателни инициативи за 
недопускане на строителство в 
заливаемите зони 

Належаща е 
необходимоста от 
промяна на практиката за 
проектиране и 
строителство съобразени 
с новите условия (живот с 
наводненията). Целта е да 
не се допуска 
строителство в заливните 
зони, особено уязвимо 
такова или създаващо 
риск за допълнително 
замърсяване на водите и 

МРРБ и МТИТС РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

почвата.  

Пр29-Р30 
PRE29-
REAC30 

М 43 

Обучение на земеделците и фермерите 
за използане на добри земеделски 
практики при УРН и развитие на 
екологосъобразно селско стопанство 

Изменение и допълнение 
на нормативната уредба с 
цел навлизане на добрите 
земеделски практики 
съобразно новата 
ситуация с наводненията, 
която да осигури 
програма за действие, 
обучение и финансово 
стимулиране 

МЗХ и МОСВ, 
респективно техните 

регионални 
поделения 

РБ, ОП 

      
Използване на земи, сгради и 
инфраструктура съобразно риска от 
наводнение 

      

      
Ограничения или забрани за 
земеползване в наводняема зона  

      

Пр30-Р31 
PRE30-
REAC31 

М21 

Забрана за голи сечи във вододайните 
зони, с последващо изкуствено 
възобновяване, с изключение на акация 
и топола 

Създаване на по-
благоприятни условия при 
наводнение чрез влияние 
върху силата на "високата 
вълна" и опазване на 
водоизточниците 

МЗХ; АГ неприложимо 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Защ6-Р33 
PRO6-

REAC33 
М24 

Забрана за сечи на естествена дървесна 
растителност по бреговете и островите в 
реката (галерийните гори по речните 
брегове)   

Създаване на по-
благоприятни условия при 
наводнение чрез влияние 
върху силата на "високата 
вълна" 

БД,общини неприложимо 

Защ7-Р34 
PRO7-

REAC34 
М34 

Ограничаване или забрана за добива на 
инертни материали от речното корито  

Подобряване на контрола 
по вече издадените и 
ограничаване  издаването 
на нови разрешителни за 
добив на инертни 
материали от речните 
корита с  цел намаляване 
на ерозията в речните 
тераси  

БД;  неприложимо 

Защ8-Р35 
PRO8-

REAC35 
М32 

Забрана за дейности свързани с 
пресушаване на блата и други влажни 
територии  

Осигуряване на условия за 
подпомагане поемането 
на водна маса и 
евентуарните разливи при 
наводнение 

БД неприложимо 

Защ9-Р36 
PRO9-

REAC36 
М31 

Забрана за планиране и изграждане на 
съоръжения за пренасочване на водното 
течение, както и такива, които могат да 
повлияят негативно на водния режим на 
влажните зони на територията на всички 
защитени територии ( НП, ПП, ПР и ЗМ) и 
зоните за защита в НЕМ Натура 2000  

Въвеждане на мерки за 
поддържане на 
естественото корито на 
реката и на водния режим 
в блата и езера; спиране 
на дейности, които могат 
да повлияят негативно на 
водния режим на 
влажните зони на 
територията на 
защитените природни 

МОСВ; БД РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

обекти (влажни зони) 

Защ10-
Р37 

PRO10-
REAC37 

М33 

Забрана за ограничаване или 
спиране/прекъсване на притока на вода 
към вторичните канали около островите, 
както и вътрешните канали на островите 
(затоните) 

Въвеждане на забрани, 
които да осигуряват 
максимално запазване на 
естественото корито на 
реката. 

БД неприложимо 

Защ11-
Р38 

PRO11-
REAC38 

М35 

Ограничаване и/или недопускане на 
нови негативни промени в 
хидрологичните особености на водните 
тела 

Ограничаване издаването 
на разрешителни за 
изграждане на нови ВЕЦ, 
за баластриери и други 
обекти, които водят до 
негативни промени в 
хидрологията на реките.  

БД неприложимо 

Пр31-
По2-В7-

Р39 

PRE31-
PREP2-

RR7-
REAC39 

М34 

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. 

Преоценка на хидрoложка 
и хидравлична 
осигуреност на 
язовирните стени, 
особено на тази от 
насипен тип, от гледище 
на новите нормативни 
изисквания за сигурност 
на  стените и 

МЗХ и МОСВ, 
респективно техните 

регионални 
поделения 

неприложимо 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

асоциираните с тях 
водопроводящи 
съоръжения. 
Актуализиране на 
аварийните планове; 
запознаване на 
населението под такива 
съоръжения със 
съществуващите рискове. 

Защ12-
Р40 

PRO12-
REAC40 

М21 
Опазване на крайбрежните заливаеми 
ивици и принадлежащите земи на 
водохранилищата 

Стриктен контрол на 
нормативните изисквания 
за забрана на дейности в 
крайбрежните заливаеми 
ивици и принадлежащите 
земи на 
водохранилищата, като: a) 
складиране на пестициди, 
депонирането и 
третирането на отпадъци; 
б) строителството на 
животновъдни 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 

БД; община неприложимо 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Повишени изисквания към сградите и 
съществуващата инфраструктура в 
наводняемите зони 

      

Защ13-
Р41 

PRO13-
REAC41 

М21 
Защитено от наводнения проектиране и 
изграждане на сгради  

Прилагане на уплътняване 
на основата, ползване на 
водоустойчиви 
материали, по-високи 
нива на помещенията в 
приземните етажи, 
ограничения за 
складиране на лесно 
запалими вещества, 
замърсяващи химикали и 
пестициди.  

ДНСК инвеститор 

Защ14-
Р42 

PRO14-
REAC42 

М23 

Прилагане и адаптиране на мерки за 
защита на нови или съществуващи 
сгради и съоръжения, намиращи се на 
пътя на оттичане на високите води.   

Допълнително 
осигуряване защита на 
съществуващите сгради и 
съоръжения след 
предварителна оценка 
вкл. на разходите и 
ползите за строежите в 
заливаеми територии 

ДНСК инвеститор,собственици 

Защ15-
Р43 

PRO15-
REAC43 

М23 

Поставяне на стационарни или мобилни 
защитни елементи на прозорци и врати, 
както и водонепропускливи преградни 
конструкции  

Бързо изграждане на 
временни прегради 

  собственици 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Защ16-
Р44 

PRO16-
REAC44 

М24 
Оценка на риска от наводнение на 
съществуваща обществено значима 
инфраструктура в заливаемите зони  

Извършване на оценка на 
риска от наводняване на 
магистрални 
водопроводи, 
електропроводи, 
транспортни и 
комуникационни мрежи, 
обществени сгради и др.  

БиК; ЕРП; общини ОПОС 

Защ17-
Р45 

PRO17-
REAC45 

М34 
Преустройство или изграждане на 
дренажни съоръжения  

Предимно канавки, 
резервоари, шахти и др. 

МЗХ, Нап. Сист. собственици 

Защ18-
Р46 

PRO18-
REAC46 

М22 
Ликвидиране или ограничаване 
експлоатацията на депа за отпадъци, 
особено в заливаеми територии 

 Преоценка на риска от 
наводняване на депата за 
отпадъци, особено на 
депата за опасни 
отпадъци; дейности за 
закриване/запечатване на 
депата с изтекъл срок на 
експлоатация 

РИОСВ общини 

Пр32-Р47 
PRE32-
REAC47 

М24 

Мониторинг, поддържане в техническа 
изправност и подсигуряване срещу 
наводнения и подобряване 
стопанисването на хвостохранилища, 
шламоотвали, сгуроотвали  и други 
подобни съоръжения.  

Осигуряване на постоянен 
мониторинг и контрол 
върху дейността на 
рискови съоръжения като 
хвостохранилища, 
утайници, шламоотвали, 
сгуроотвали  и други 
подобни, с оглед 
недопускане на аварии 
и/или разрушаване, 
причинени от наводнения.  

титуляри на 
разрешително 

собственици 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр33-Р48 
PRE33-
REAC48 

М22 
Закриване и рекултивиране на стари и 
вече неизползваеми промишлени зони 
или отделни предприятия   

Осигуряване на контрол 
върху дейностите по 
закриване и 
рекултивиране на стари 
и/или неизползвани 
промишлени зони и други 
производствени 
площадки, които са 
потенциални източници 
на замърсяване на 
почвите и водите при 
наводнения 

МОСВ, РИОСВ, 
ръководства на 
предприятията 

ръководства на 
предприятията 

Пр34-Р49 
PRE34-
REAC49 

М24 
Почистване и рекултивация на 
замърсени терени от минна дейност 

Ликвидиране на 
потенциални източници 
на замърсяване на почви 
и води при наводнения 

титуляри на 
разрешително 

титуляри на 
разрешително 

      

Създаване на стабилна правна, 
административна и икономическа 
рамка за прилагане на политиката при 
защита от наводнения 

      

      
Подготовка и прилагане на нови 
нормативни документи и стандарти за 
защита от наводнения. 

      

По3-Р50 
PREP3-
REAC50 

М53 
Оценка и актуализиране на мерките от 
каталога.  

Визират се основно 
институционални, правни 
и организационни 
инициативи 

МОСВ, БД РБ 

По4-Р51 
PREP4-
REAC51 

М21 
Промяна на норми за проектиране и 
строителство 

В посока ограничаване и 
намаляване на риска от 
наводнения 

МОСВ ; МРРБ РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр35-
По5-В8-

Р52 

PRE35-
PREP5-

RR8-
REAC52 

М44/24 

Актуализиране на наредбите за 
подържане и експлоатация на малките 
язовири с цел безопрасно провеждане 
на високите вълни породени от поройни 
наводненения. 

Последствията от 
скъсване на язовирните 
стени са катастрофални. 
Те са много по-тежки 
отколкото от 
обикновените наводнения 
предизвикани от 
проливни валежи. 
Резултатите от редица 
изследвания за 
промените на климата 
показват, че през 
следващите години 
коефицинтът на сигурност 
на съществуващите 
съоръжения ще бъде 
намален с 20% вследствие 
слягане на въздушния 
откос на дигите в резултат 
от продължителни 
засушавания, по-силни 
ветрове предизвикващи 
по-високи вълни в езерото 
и по-големи преливащи 
водни количества. 

МЗХ - НС, 
общини,концесионери 

неприложимо 

По6-Р53 
PREP6-
REAC53 

М44/24 

Нови нормативни документи и завишени 
изисквания за разрешаване на 
строителството в границите на 
наводняемите зони (РЗПРН) 

Оценка на риска, както и 
на разходите и ползите за 
строежи в заливаеми 
територии 

МОСВ; БД РБ 

      Защита на населението        



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

По7-Р54 
PREP7-
REAC54 

М43 
Подготовка на населението за действие 
при наводнения 

Разработване и 
осъществяване на 
програми за превантивна 
дейност чрез средствата 
за масова комуникация; 
провеждане на учебни 
тренировки за 
отработване на действия 
за спасяване на хора и 
лично имущество; 
осигуряване на 
неприкосновен запас с 
вещи и храни от първа 
необходимост за 
населението 

ГЗ; МВР РБ 

По8-Р55 
PREP8-
REAC55 

М44 

Координация и сътрудничество между 
всички управленски нива (национално, 
басейново и местно) от единната 
спасителна система 

Координация в рамките 
на единна система за 
спасяване при 
наводнения 

МВР;МОСВ; БД неприложимо 

По9-Р56 
PREP9-
REAC56 

М53 

Популяризиране и подпомагане 
използването на застрахователни 
имуществени продукти в застрашените 
от наводнения райони 

Създаване и 
разпространение на 
компенсиращи 
механизми за нанесени 
щети 

  РБ 

    М41 
Информационно обезпечаване за 
вземане на решения  

      

По10-Р57 
PREP10-
REAC57 

М44 
Организация и информиране на 
заинтересованите страни надолу по 
речното течение  

Засилена комуникация в 
рамките на целия речен 
басейн 

БД; ГЗ РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

По11-Р58 
PREP11-
REAC58 

М43 
Информиране и осигуряване на широк 
достъп до прогнози за водните нива, 
оттока и опасноста от струпвания на лед. 

Достъп до информация на 
всички заинтересовани 
страни 

МОСВ, НИМХ-БАН РБ 

По12-Р59 
PREP12-
REAC59 

М41 
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 

НИМХ; МТИТС; Р. 
Дунав- ИАППД 

ОПОС 

    М44 

 Осигуряване на съвместни и 
координирани действия вкл. 
международно и трансгранично 
взаимодействие  

      

По13-Р60 
PREP13-
REAC60 

М42/44 

Създаване на механизъм за 
координация на действията при 
възникване на риск от наводнения, вкл. 
в трансграничен район 

Осигуряване на дву-, три- 
и многостранни дейности 
за координиране на 
мерките и дейностите по 
защита от наводнения, 
обмяната на информация 
и т.н. за достигане на 
общи съгласувани 
действия в рамките на 
национални и 
трансгранични водни 
басейни 

МОСВ неприложимо 

Защ19-
По14-Р61 

PRO19-
PREP14-
REAC61 

М32 

Управление и координация при 
кризисна ситуация на прехвърляне на 
води в подбасейна на една река  в 
съседен подбасейн 

Действия по 
разсредоточаване на 
водния поток в критична 
ситуация 

МОСВ; МС неприложимо 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

    М35 
Интегриран подход  на ниво речен 
басейн 

      

Пр36-
Защ20-

По15-Р62 

PRE36-
PRO20-
PREP15-
REAC62 

М41 

Създаване/Изграждане или 
Поддържане/Оптимизиране на 
системата за наблюдение и 
прогнозиране на валежите и речния 
отток в целия речен басейн, вкл. 
експлоатацията на язовирите  

Това включва и  
експлоатацията на 
язовирите в басейна с цел 
оптимизиране 
изпускането на водите от 
язовирите за различни 
цели, както и осигуряване 
на по-добро управление 
при високи води и в 
периоди на суша.  

МОСВ; НИМХ РБ 

Пр37-
По16-Р63 

PRE37-
PREP16-
REAC63 

М41/43 

Подобряване на съществуващата 
хидроложка информационна система за 
получаване на данни в реално време за 
целия басейн. 

Тази система при 
доказана необходимост 
ще бъде оппимизирана и 
модернизирана с 
телеметрични 
автоматични устройства 

МОСВ; НИМХ РБ 

По17-Р64 
PREP17-
REAC64 

М43/41 
Предоставяне на актуална информация 
на всички заинтересовани страни 

Предоставяне на 
необходимата 
информация в реално 
време за количеството на 
водните ресурси на 
заинтересованите лица и 
обществеността в целия 
речен басейн 

МОСВ; НИМХ;БД РБ 

      
Създаване на институционален 
капацитет 

      



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр38-
Защ21-
По18 

PRE38-
PRO21-
PREP18 

М42/24 
Създаване на Национален център за 
управление на водите в реално време 

Осигуряване на 
национален обхват за 
управление на водите 
(водните ресурси), вкл. 
наводнения и засухи 

МОСВ РБ, ОПОС 

По19-Р65 
PREP19-
REAC65 

М44 
Осигуряване на техника – хардуер и 
софтуер за ЦМР и необходимите за 
наводненията карти 

Осигуряване на модерна 
техника за навременни 
решения. Цифров модел 
на релефа 

МОСВ, БД РБ 

По20-Р66 
PREP20-
REAC66 

М44 
Създаване на капацитет на 
компетентните органи (РИОСВ или БД) 

Назначаване на 
допълнителни служители, 
възлагане на външни 
изпълнители, обучения и 
преквалификация за 
придобиване на 
хидроинженерна 
квалификация, 
допълнително 
натоварване на 
експертите по места 

МОСВ РБ 

Защ22-
Р67 

PRO22-
REAC67 

М44 

Засилване на контролната 
функция/дейност на компетентните 
органи/струкутри  за изземаните 
количества инертни материали  

Нарушаване естественото 
състояние на речното 
корито при иззема е на 
количества инертни 
материали и опасност от 
ерозията му 

БД РБ 

По21-Р68 
PREP21-
REAC68 

М35 
Ежегодно обследване на техническото и 
експлоатационното състояние на 
потенциално опасните водни обекти.  

В посока избягване на 
аварии и "разрушаване" 
особено при наводнения. 

НЕК; ЯК; ВиК РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

По22-Р69 
PREP22-
REAC69 

М41 

Създаване и надграндане на 
информационна система за мониторинг 
на водите, в т.ч. специализирани бази 
данни 

Съществуващите системи 
за водите в рамките на 
МОСВ (норвежка 
система), НИМХ, ИО-БАН 
трябва да се надградят за 
целите на наводненията и 
предвид 
законоустановени 
задължения за 
осигуряване на актуална 
информация за 
различните компетентни 
органи и нива. 

Бд; НИМХ;  РБ 

По23-Р70 
PREP23-
REAC70 

М44 
Актуализиране на карти, имащи 
отношение към наводненията 

Тези карти са различни от 
картите за РЗПРН, които 
ще бъдат включени в 
ПУРН. Те включват 
определяне на 
заливаемите ивици и 
други карти извън РЗПРН. 
Поддържане в ГИС 
формат. 

МОСВ; БД РБ 

По24-Р71 
PREP24-
REAC71 

М43 

Поддържане и актуализиране на 
водните регистри, създаване на формат 
за подаване на информация към 
потребителите  

Прегледност и 
подреденост на 
информацията вкл. с 
проверки на място 

БД РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

По25-Р72 
PREP25-
REAC72 

М44 

Сътрудничество с компетентните органи 
за басейново управление и за 
управление на риска от наводнения на 
други държави  

В съответствие с 
държавната политика за 
двустранно и 
многостранно 
сътрудничество и след 
съгласуване по 
нормативно установения 
ред на дейности в 
международни райони за 
басейново управление 

МОСВ; БД РБ 

По26-Р73 
PREP26-
REAC73 

М44 
Участие на БД в съвети по устройство на 
територията 

Изготвяне на писмени 
становища при 
разглеждане на 
хидроенергийни и 
хидротехнически системи 
и съоръжения, за които са 
издадени разрешителни 
по реда на Закона за 
водите, включително и за 
защита от вредното 
въздействие на водите 

БД РБ 

По27-Р74 
PREP27-
REAC74 

М44 
Повишаване капацитета на БД за 
извършване на контрол 

Повишаване на контрола 
съобразно 
предизвикателствата на 
наводненията за:  a) 
състоянието и 
проводимостта на речните 
легла и на заустващите 
съоръжения; б)  
извършването на 

МОСВ ; БД РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

дейности в речните легла; 
в) изпълнението на 
програмите от мерки в 
ПУРН; г) дейностите по 
регулиране нивото на 
подземните води при 
опасното им повишаване 
или понижаване; д) 
дейностите за защита на 
водосборните басейни от 
водна ерозия; е) 
изграждане и 
поддържане на 
укрепителни и/или 
брегозащитни 
съоръжения по морския 
бряг за защита от 
вълновото въздействие; 
ж) мерки за 
предотвратяване и 
ограничаване на щетите, 
нанесени от природните 
наводнения, провеждани 
в съответствие с ПУРН  

      
Разработване и актуализиране на ПУРН и 
съгласуване с ПУРБ  

      



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

По28-Р75 
PREP28-
REAC75 

М41 
Заснемане на потенциалните 
наводняеми зони чрез картографиране и 
дигитализиране на релефа (ЦМР).  

Разшираване на 
наличната информация с 
графично визуализиране - 
цифров модел на релефа-
дигиталния модел на 
релефа с необходимата за 
целта точност, е основа за 
следващо разработване 
на карти на РЗПРН, оценки 
на риска и набелязване на 
мерки, съответно 
насочване на финансови 
средства с цел 
минимизиране на риска 
до разумно, 
общоприемливо 
ниво.Заснемането се 
изпълнява чрез системата 
ЛИДАР.  

МОСВ ОПОС, РБ 

Пр39-
По29-Р76 

PRE39-
PREP29-
REAC76 

М44 Подготовка на карти за ПУРН 

Основна част от ПУРН са 
картите на РЗПРН, които 
трябва да бъдат изготвени 
за всеки басейнов район 
за утвърдените от 
Министъра на околната 
среда и водите райони. 
Изготвят се по съответната 
методика в рамките на 
поръчки по ЗОП за 
първите планове. Същите 

БД МОСВ, ОПОС 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

ще бъдат актуализирани 
през следващия период. 

По30-Р77 
PREP30-
REAC77 

М43 
Информиране на обществеността и 
провеждане  обществено обсъждане на 
различните етапи и на проекта за ПУРН 

Участие на 
обществеността в 
разработване и 
обсъждане на ПУРН 

БД РБ 

По31-Р78 
PREP31-
REAC78 

М42 
Участие в разработване на оперативни 
планове за действия при природни 
бедствия, аварии в т.ч. и наводнения 

Участие на компетентните 
органи за УРН от самото 
начало при 
разработването на 
планове за действия при 
природни бедствия, 
аварии. 

МВР; ГЗ РБ 

По32-Р79 
PREP32-
REAC79 

М42 
Изготвяне и актуализиране на раздел за 
наводненията при плановете за защита 
при аварии и/или природни бедствия 

Адекватно отразяване на 
УРН в плановете за защита 
при природни бедствия 

МВР; ГЗ РБ 

По33-Р80 
PREP33-
REAC80 

М42 
Изработване или актуализиране на 
аварийни планове за действие  

На различните 
предприятия и 
производства, особено в 
частта оперативна защита 
на водностопанските 
системи и 
хидротехнически 
съоръжения  

МВР; ГЗ РБ 

По34-Р81 
PREP34-
REAC81 

М42 
Изготвяне на специални планове при 
прилагане на директива "Севезо"  

Защита при налични 
големи индустриални 
предприятия и други 
големи потенциални 
източници на 

МОСВ; титулярите титулярите 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

замърсяване при 
наводнения 

      
Информиране на обществеността, 
обучение и научни разработки 

      

      
Осигуряване на информация за 
предприемането на адекватни 
предпазни действия  

      

По35-Р82 
PREP35-
REAC82 

М43 
Провеждане на консултации с 
обществеността при определяне на 
рисковите зони 

Провеждането на 
консултации с основните 
заинтересовани страни 
представлява принцип на 
доброто управление. 
Консултациите 
представляват 
структурирана 
обществена 
ангажираност, която 
включва търсене, 
получаване, анализ и 
обратна връзка на 
отговорите, получени от 
заинтересованите страни. 
Заинтересовани страни са:  
лица, чиито интереси са 
засегнати от темата на 
обсъждането или 
политиката или чиито 
дейности оказват силен 
ефект върху тях, 

БД РБ на БД, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

включително 
организирани интереси, 
индивиди и 
заинтересовани страни в 
други държави; лица, 
които притежават 
необходимата 
информация, ресурси по 
съответната тема или 
политика; и лица, които 
контролират съответните 
инструменти по прилагане 
на политиката. 

По36-Р83 
PREP36-
REAC83 

М43 
Провеждане на консултации с 
обществеността при разработване на 
мерки за превенция от наводнения 

Провеждането на 
консултации с основните 
заинтересовани страни 
представлява принцип на 
доброто управление. 
Консултациите 
представляват 
структурирана 
обществена 
ангажираност, която 
включва търсене, 
получаване, анализ и 
обратна връзка на 
отговорите, получени от 
заинтересованите страни. 
Заинтересовани страни са: 
лица, чиито интереси са 

БД, общината 
РБ на БД, на община, 

ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

засегнати от темата на 
обсъждането или 
политиката или чиито 
дейности оказват силен 
ефект върху тях, 
включително 
организирани интереси, 
индивиди и 
заинтересовани страни в 
други държави; лица, 
които притежават 
необходимата 
информация, ресурси по 
съответната тема или 
политика; и лица, които 
контролират съответните 
инструменти по прилагане 
на политиката. 

По37-Р84 
PREP37-
REAC84 

М43 
Информиране на обществеността за 
институционалната рамка при УРН 

Информацията е 
необходима с цел 
включване на 
обществеността и нейното 
ангажиране с въпросите 
на УРН 

МОСВ и БД РБ, ОП 

По38-Р85 
PREP38-
REAC85 

М43 
Обезпечаване на публичен достъп до 
наличната информация и карти за 
наводненията 

Информацията е 
необходима с цел 
включване на 
обществеността и нейното 
ангажиране с въпросите 
на УРН 

МОСВ и БД РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

По39-Р86 
PREP39-
REAC86 

М43 
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 

БД, общини РБ на БД, общини, ОП 

Пр40-
По40-В9-

Р87 

PRE40-
PREP40-

RR9-
REAC87 

М43/44 

Изработване на публично достъпни 
карти за опасността от наводнение, с 
които да бъде запозната 
обществеността. Публично оповестяване 
на годишните доклади за състоянието на 
язовирните стени и други ХТС.   

Извършване на научни 
изследвания за 
разпределението на 
интензивните валежи във 
високите части на 
водосборите, 
предварителна оценка на 
евентуалните последствия 
от скъсване на язовирни 
стени, оценка на 
възможностите за 
формиране на естествени 
запори, причинени от 
свличане на земни маси 
при поройни валежи, 
дължащи се на промените 
в климата. Всички 
доклади да бъдат 
приемани след 
положителна рецензия от 
независим специалист в 
областта на 
хидротехническото 
строителство. 

  РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Приложими и ефективни научни 
изследвания и действия 

      

По41-Р88 
PREP41-
REAC88 

М41 
Прогнозно моделиране на процесите на 
речните и морските наводнения   

Утвърждаване на един 
или няколко модела, 
доставка на необходимия 
хардуер, осигуряване на 
необходимите данни, 
обучение на експерти   

МОСВ и БД, БАН -
НИМХ 

РБ, ОП 

По42-Р89 
PREP42-
REAC89 

М41 
Доразвиване на съществуващите бази 
данни за водите с цел прогноза на 
наводненията вкл. техния обмен.  

Преоценка и анализ на 
съществуващите бази 
данни за водите (в 
различните институции и 
нива) с цел тяхното 
допълване и ползване за 
целите на наводненията. 
Доразвиване на базите 
данни вкл. и обмена 
между компетентните 
институции. 

МОСВ и БД, БАН -
НИМХ 

РБ, ОП 

По43-Р90 
PREP43-
REAC90 

М41 
Прогнозиране и реагиране на 
метеорологични и хидрологични 
ситуации  

Подготовката е резултат 
от общественото съзнание 
и се основава на 
информацията  
необходима за 
индивидуалното 
разпознаване на 
възможностите за 
действие. Провеждането 
на тренировките и учения 
са предпоставка за 

МОСВ и БД, МВР и 
ГДПБЗН 

РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

правилно поведение в 
случай на наводнение. 

Пр41-
Защ23-
По44-Р91 

PRE41-
PRO23-
PREP44-
REAC91 

М53 
Провеждане на изследвания във връзка 
с разработването на Вторите ПУРН 

Пилотни проучвания за 
верифициране на 
наблюдения и данни, 
необходими за описание 
и оразмеряване на 
дейностите при 
планиране на ПУРН 2022-
2027 

МОСВ, БД РБ, ОПОС 

Пр42-
Защ24-
По45-Р92 

PRE42-
PRO24-
PREP45-
REAC92 

М52 

Разработване на методика за оценка на 
екосистемните услуги и критерии за 
тяхната приоритизация при управление 
на риска от наводнения  

Оразмеряване/ 
остойностяване на щетите 
върху екосистемните 
услуги при наводнения в 
рамките на целия 
управленски цикъл 
(предпазване, защита, 
възстановяване) 

МОСВ, БД РБ, ОПОС 

Защ25-
В10-Р93 

PRO25-
RR10-
REAC93 

М52 

Проучвания върху промените и 
процесите на възстановяване в 
екологичното състояние и качеството на 
повърхностните води (реки, 
езера/язовири, преходни и крайбрежни 
морски) в резултат от наводнения 

Оразмеряване на 
измененията в структурата 
и функциите на водните 
екосистеми/ тела, 
промените в трите 
категории елементи за 
качество (биологични, 
физични/химични и 

МОСВ, БД РБ, ОПОС 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

хидроморфологични) и 
съответните оценки за 
екологично състояние/ 
потенциал в резултат от 
наводненияата  

      
Обучение и преквалификация на 
кадрите  

      

По46-Р94 
PREP46-
REAC94 

М53 Обмяна на знания и опит 

Осигурява трансфер на 
знания, опит и полезна 
информация от водеща 
организация към други 
реципиенти. 

БД, общини РБ на БД, общини 

Пр43-
По47-

В11-Р95 

PRE43-
PREP47-

RR11-
REAC95 

М44 
Преоценка на проводимостта на река, 
дере или техни участъци   

Създаване на капацитет за 
преоценка на 
проводимоста  с оглед 
квалификация и 
преквалификация на 
кадрите, както и обмяна 
на опит. Целта е да може 
на терена,или по време на 
комисии и проверки, 
компетентните органи да 
вземат бързи решения и 
да дават предписания. 

МОСВ и БД, ГДПБЗН РБ, ОП 

      
Повишаване на общественото съзнание, 
подготовка и участие 

      



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

По48-Р96 
PREP48-
REAC96 

М43 
Осигуряване на обществена 
подготвеност за реакция при заплаха от 
наводнения 

Информацията е 
необходима с цел 
включване на 
обществеността и нейното 
ангажиране с въпросите 
на УРН. Информацията е 
необходима и с цел 
индивидуално 
разпознаване на риска и 
на възможностите за 
действие. 

МОСВ и БД РБ, ОП 

По49-Р97 
PREP49-
REAC97 

М43 
Образователни дейности и информация 
във връзка със заплахата и риска от 
наводнения.  

Обучение на населението 
с цели индивидуалното 
разпознаване (планиране 
и подготовка) на 
възможностите за 
действие за защита. 
Познаването на 
опасността, вкл. всичките 
й важни параметри като 
типа на наводненията, 
вероятността, 
интензивността и 
разпространение на 
въздействието, е 
необходимо условие 
което трябва да бъде 
предадено убедително на 
всички лица за които 
съществува риск.. 

МОСВ и БД РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Изграждане и експлоатация на системи 
за ранно предупреждение и 
прогнозиране. 

      

Защ26-
По50-Р98 

PRO26-
PREP50-
REAC98 

М41 
Надграждане и поддържане на системи 
за наблюдение с модули за целите на 
оценката и защитата от наводнениая 

Предвид, че има 
изградена система за 
наблюдение на водите (за 
валежите, речния отток, 
подземните води и 
морското ниво) е 
необходимо тя да бъде 
надградена за да служи за 
целите на наводненията. 
Да бъде изградена на 
принципа на речните 
басейни, като покрива 
отделните под- и под-
подбасейни, да дава 
достатъчна, достоверна и 
навременна информация 
за управление на риска от 
наводнения. Станциите да 
са автоматични и данните 
да се получават в реално 
време от компетентните 
органи. 

МОСВ, НИМХ-БАН РБ, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Защ27-
По51-Р99 

PRO27-
PREP51-
REAC99 

М41 
Надграждане и поддържане на системи 
за прогнози за целите на наводненията 

Предвид, че се ползват 
системи за прогнози, те 
трябва да бъдат 
надградени и 
усъвършенствани за 
целите на наводненията. 
Прогнозите да бъдат на 
принципа на речните 
басейни, като са 
достоверни и за 
отделните под- и под-
подбасейни. Да са 
навреме получени от 
компетентните органи за 
вземане на решения. 

МОСВ, НИМХ-БАН РБ, ОП 

По52-
Р100 

PREP52-
REAC100 

М41 
Създаване и поддържане на система за 
ранно предупреждение и за 
трансграничните водни басейни 

Системите трябва да са 
изградени на басейнов 
принцип, по отделни 
речни басейни. За 
поройните наводнения - 
системите трябва да са 
местни с цел бързо 
реагиране. За 
трансграничните реки - 
системите трябва да се 
изграждат на база 
двустранни споразумения. 

МОСВ, ГДПБЗН РБ, ОП 

По53-
Р101 

PREP53-
REAC101 

М41/44 
Обучение за ползване на системата за 
ранно предупреждение 

Специално организирани 
събития за получаване на 
знания, информация и 

МОСВ, БД РБ на МОСВ, БД, ОП 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

развитие на умения за 
ползване на системата за 
ранно предупреждение 

      Действия преди и след наводнение       

      
Превантивна дейност за недопускане и 
намаляване на вредните последствия 
при възникване на аварии 

      

По54-
Р102 

PREP54-
REAC102 

М53 

Изготвяне и/или актуализиране на 
разпоредби за организацията и 
дейността по предотвратяване и 
ликвидиране на последствията от 
аварии на държавните органи, органите 
на местното самоуправление и местната 
администрация и бизнеса. 

различните нива на 
управление и  
предприятията, намиращи 
се в заливаемите зони, 
трябва да разработят и 
прилагат планове за 
действие в случай на 
наводнения. Където има 
действащи планове - 
същите трябва да бъдат 
актуализирани на база 
новите карти за заплаха и 
новите постановки. 

ГДПБЗН - за 
подготовка на 
нормативни 
документи и 
методически 

указания; Областните 
управи, общините, 

отделни 
администрации и 
предприятия - за 

изготвяне на планове 

неприложимо 

    М52 
Действия за предотвратяване на 
замърсяването и минимизиране на 
щетите 

      

В12-Р103 
RR12-

REAC103 
М51 

Ликвидиране на замърсявания по време 
и непосредствено след аварии от 
наводнения 

Има се предвид 
замърсяване с 
нефтопродукти, 
химически вещества или 
препарати от складове за 
пестициди и др.опасни 

замърсителят е 
длъжен да отстрани 

последствията 

замърсителя плаща; ако 
са вложени държавни 
или други средства - 

замърсителя е длъжен 
да ги възстанови 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

вещества. Замърсяване е 
възможно от фекална 
канализация, 
животновъдни ферми и 
ПСОВ.В по-добрия случай 
замърсяване може да има 
от неопасни вещества.  

В13-Р104 
RR13-

REAC104 
М52 

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

Това са минимални и 
спешни възстановителни 
работи, които трябва да 
бъдат извършени за 
посрещане на евентуална 
следваща висока вълна 

НС, общините и други 
стопани на 

увредените защитни 
съоръжения 

РБ чрез МКЗНБА 

В14-Р105 
RR14-

REAC105 
М52 

Почистване на запълнени с наноси 
басейни 

Почистване на запълнени 
с наноси басейнис цел 
освобождаване на обеми 

областния управител 
или кмета 

РБ чрез МКЗНБА 

В15-Р106 
RR15-

REAC106 
М53 

Връщане на реката в първоначалното й 
легло 

Запазване/възстановяване 
на реката в 
първоначалното й легло. 
Запазване на меандрите. 

ГДПБЗН, областния 
управител или кмета 

РБ чрез МКЗНБА 

В16-Р107 
RR16-

REAC107 
М52 

Стабилизиране на свлачища в резултат 
на наводнения 

Изпълнение на аварийни 
мероприятия за временно 
стабилизиране на 
гравитационните процеси. 
Осигуряване на 
проходимост на пътища и 
води чрез изгребване на 
земни маси и 
преоткосиране 

Областния управител, 
Геозащита,ГДПБЗН 

РБ чрез МКЗНБА, ОПОС 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

В17-Р108 
RR17-

REAC108 
М52 

Отстраняване на запушвания от 
съборени мостове, сгради и други  вкл. 
наносите (твърди вещества, разрушени 
обекти)   

Отстраняване на 
запушвания от съборени 
мостове, сгради и други  
вкл. наносите (твърди 
вещества, разрушени 
обекти)   

областния управител, 
кмета, ГДЗНБА, 
стопанина на 
увредената 

инфраструктура 

РБ чрез МКЗНБА 

В18-Р109 
RR18-

REAC109 
М52 

Отстранявания на затлачвания на 
речното корито 

Отстранявания на 
затлачвания на речното 
корито 

областния управител, 
кмета, ГДЗНБА 

РБ чрез МКЗНБА 

В19-Р110 
RR19-

REAC110 
М52 

Ликвидиране на замърсяванията в 
границите на СОЗ 

Има се предвид 
замърсяване с 
нефтопродукти, 
химически вещества или 
препарати от складове за 
пестициди и др.опасни 
вещества. Замърсяване е 
възможно от фекална 
канализация, 
животновъдни ферми и 
ПСОВ.В по-добрия случай 
замърсяване може да има 
от неопасни вещества.  

стопанина на СОЗ: за 
повърхностните и 

студените подземни - 
ВиК оператор; за 

минералните 
водоизточници - БД, 

община или 
концесионер 

РБ чрез МКЗНБА 

В20-Р111 
RR20-

REAC111 
М53 

Изпълнение на възстановителни работи 
по пътища, водоснабдяване, 
канализация, електроснабдителни 
мрежи и др. инфраструктура 

Това са неотложни 
аварийно-
възстановителни работи 
на жизнено важни обекти. 

стопаните на обектите 
и отделните 
съоръжения 

РБ чрез МКЗНБА 

Пр44-
Защ28-
По55-

В21-Р112 

PRE44-
PRO28-
PREP55-

RR21-

М53 
Извеждане на „научени уроци” и 
предоставяне на компетентните 
институции 

Извеждане, 
систематизиране и анализ 
на „научени уроци” и 
предоставяне на 

БД,ГДПБЗН собствени средства 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

REAC112 компетентните 
институции 

      Оценка на щетите и компенсиране       

      
Наложителни действия по време и след 
наводнение 

      

По56-
В22-Р113 

PREP56-
RR22-

REAC113 
М53 

Оценка на щетите по сгради и 
инфраструктура 

Специализирана дейност 
за определяне на щетите 
по засегнати от 
наводненията сгради и 
инфраструктура 

държавна комисия, 
застраховател 

РБ на държавната 
комисия, разходи за 

застрахователя 

По57-
В23-Р114 

PREP57-
RR23-

REAC114 
М61 

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

Специализирана дейност 
за определяне 
устойчивостта и годността 
за ползване на засегнати 
от наводнения сгради и 
инфраструктура 

държавна комисия, 
застраховател 

РБ на държавната 
комисия, разходи за 

застрахователя 

По58-
В24-Р115 

PREP58-
RR24-

REAC115 
М53 

Документиране на събитията и оценка 
на щетите от наводненията 

Специализирана дейност 
относно създаване на база 
данни за събития и 
прилагане на 
предварително 
разработена методика за 
оценка на щетите от 
наводнения от 
специалисти-оценители. 

държавна комисия, 
застраховател 

РБ на държавната 
комисия, разходи за 

застрахователя 

      
Структурни мерки за защита от 
наводнения 

      



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Повишаване на водозадържащата 
функция на язовири 

      

Пр45-
Защ29-

Р116 

PRE45-
PRO29-

REAC116 
М21 Изграждане на нови язовири 

Изграждането на нови 
язовири подобрява 
условията за ретензиране 
на високите вълни. Като 
самостоятелно 
мероприятие 
изключително скъпо 
мероприятие и в повечето 
случаи влиза в конфликт с 
РДВ  

МОСВ РБ 

Пр46-
Защ30-

Р117 

PRE46-
PRO30-

REAC117 
М21/24 Реконструкция на язовири 

Реконструкция на самата 
язовирна стена, като 
повишаване височината 
на нейната корона, 
увеличаване 
проводимостта на 
съоръженията за 
отвеждане на високите 
води 

МОСВ РБ 

Пр47-
Защ31-

Р118 

PRE47-
PRO31-

REAC118 
М24 

Поддържане и подобряване състоянието 
на съществуващи язовири. 

Мерки свързани най-вече 
със сигурността на 
стената, устойчивост на 
стената във връзка с 
изискванията на новите 
нормативни документи 
като ЕВРОКОД и др.  

МОСВ, общини 
РБ, оперативни 

програми 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр48-
Защ32-

Р119 

PRE48-
PRO32-

REAC119 
М24 

Премахване на опасни, пречещи и/или 
неефективни язовири 

Премахване на някои 
малки язовири, които не 
изпълняват своето 
първоначално 
предназначение и 
представляват 
потенционална опасност 
за разположениите под 
тях обекти и населени 
места 

стопанисващото 
дружество 

РБ, оперативни 
програми 

Защ33-
Р120 

PRO33-
REAC120 

М21 
Почистване на обема на язовира от 
наноси и затлачване 

Практиката е показала, че 
обемите на язовирите са 
затлачени и не са 
почиствани. Намалени са 
техните възможности за 
акумулиране на вода, 
увеличава се натиска 
върху стената, влошава се 
качеството на водата. 
Наложителни са действия 
за възстановяване 
проектните параметри на 
язовирите. 

стопанисващото 
дружество 

РБ, оперативни 
програми 

      
Корекции и поддържане на речни 
корита 

      

Пр49-
Защ34-

Р121 

PRE49-
PRO34-

REAC121 
М24 Изграждане на нови корекции 

Отнася се преди всичко за 
населени места. Следва 
да се приема като мярка, 
налагаща активи с висока 
икономическа и социална 

МОСВ, МРРБ, общини 
като бенифициент на 

проекти 
РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

стойност.  

Пр50-
Защ35-

Р123 

PRE50-
PRO35-

REAC123 
М24 

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. 

МОСВ, МРРБ, общини 
като бенифициент на 

проекти 
РБ 

Пр51-
Защ36-

Р124 

PRE51-
PRO36-

REAC124 
М24 Удълбочаване на участъци от дере 

Налага се поради 
задържане на наноси в 
речното корито 
вследствие обрастване и 
липса на поддръжка 

МОСВ, МРРБ, общини 
като бенифициент на 

проекти 
РБ 

Пр52-
Защ37-

В25-Р125 

PRE52-
PRO37-
RR25-

REAC125 

М24 
Повишаване капацитета на корито в 
средните и долни части на реките чрез 
преместване на диги  

Състои се в планова 
промяна на 
местоположението на 
оградните диги с цел 
увеличаване 
проводимостта на 
течението 

МОСВ, МРРБ, общини 
като бенифициент на 

проекти, частни 
инвеститори 

РБ 

       Изграждане на речни диги        



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр53-
Защ38-

Р126 

PRE53-
PRO38-

REAC126 
М24 

 Изграждане на земно-насипна дига и 
комбинация 

Осигуряване на защита от 
наводнения. Земно-
насипните диги са най-
често изполваната 
алтернатива извън 
границите на населените 
места. В населени места 
са малко прилагана опция 
поради необходимостта 
от значително 
пространство за тяхното 
изграждане. Друг вид 
диги могат да бъдат 
изградени най-вече като 
комбинация от земно-
насипна дига и 
биологично укрепване 

МОСВ, МРРБ, 
Министерство на 

земеделието и 
храните, общини като 

бенифициент на 
проекти 

РБ 

      
Реконструкция или премахване на диги и 
други съоръжения  

      

Пр54-
Защ39-

Р127 

PRE54-
PRO39-

REAC127 
М31 

Демонтаж на диги и други съоръжения 
за защита на земеделски и горски площи 

През последните години в 
страните от Западна 
Европа се налага 
тенденцията за 
разрушаване на части от 
дигите в райони със 
земеделски земи или 
гори, които при високи 
води ще играят ролята  на 
ретензионни басейни. За 
целта е необходима 

МОСВ, МРРБ, 
Министерство на 

земеделието и 
храните, общини като 

бенифициент на 
проекти 

РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

промяна в нормативната 
база, чрез която да се 
осигури адекватна 
компенсация на 
собствениците. 

Пр55-
Защ40-

Р128 

PRE55-
PRO40-

REAC128 
М31 

Регулиращи съоръжения за изпускане на 
води зад дигите 

Изграждане на 
съоръжения, с чиято 
помощ да се осигури 
контролирана възможност 
за пропускане на част от 
водите в заливаемите 
низини зад дигите. 

МОСВ, МРРБ, 
Министерство на 

земеделието и 
храните, общини като 

бенифициент на 
проекти 

РБ 

Пр56-
Защ41-

Р129 

PRE56-
PRO41-

REAC129 
М32 

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

Премахване или 
реконструкция на 
съоръжения с 
недостаъчна хидравлична 
проводимост, които 
създават подприщване на 
водните нива в участъка 
над тях. 

МОСВ, МРРБ, 
Министерство на 

транспорта, общини 
като бенифициент на 

проекти 

РБ 

Пр57-
Защ42-

Р130 

PRE57-
PRO42-

REAC130 
М24 

Възстановяване на компрометирани 
диги 

Тази мярка се налага най-
вече поради слабости в 
експлоатацията на 
съществуващите диги, 
нарушаване целостта на 
дигите вследствие 
преминаване на 
селскостопански или 

МОСВ, МРРБ, 
Министерство на 

земеделието и 
храните, общини като 

бенифициент на 
проекти 

РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

горски пътища, 
изграждане на други 
инфраструктурни 
съоръжения, 
водопроводи, 
газопроводи и др. 

Пр58-
Защ43-

Р131 

PRE58-
PRO43-

REAC131 
М32 Надграждане на диги 

Класически метод за 
защита на заливаемите 
низини или обекти със 
значително икономическо 
и социално значение. 
Необходимо е правилното 
хидроложко и 
хидравлично оценяване 
на течението в зоната на 
участъка, което е свързано 
с избор на габаритите на 
дигите. 

МОСВ, МРРБ, 
Министерство на 

земеделието и 
храните, общини като 

бенифициент на 
проекти 

РБ 

      
Изграждане на мобилни, временни 
прегради  

      

Пр59-
Защ44-

Р132 

PRE59-
PRO44-

REAC132 
М35 

Изграждане на прегради от чували с 
пясък 

Най-често това са 
временни мероприятия за 
защита на критични 
участъци при опасност от 
преливане на диги и 
оградни съоръжения или 
локална защита на 
съоръжения от особена 
важност при критични 
ситуации. 

Общини, Гражданска 
защита 

РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр60-
Защ45-

Р133 

PRE60-
PRO45-

REAC133 
М35 

Изграждане на преграда от сглобяеми 
панели.  

Прегради срещу високи 
води и наноси, 
консолидирани блокади. 
Това са оградни стени, 
носещата конструкция на 
които обикновено се 
изгражда предварително 
и при критично 
повишаване на водните 
нива се подреждат панели 
- от дърво, медал или 
стоманобетон.  

МОСВ, МРРБ,  общини 
като бенифициент на 

проекти 
РБ 

Пр61-
Защ46-

Р134 

PRE61-
PRO46-

REAC134 
М35 

Изграждане на механични, подвижни 
прегради от типа на сторм бариери 

Това са бариери, които се 
изграждат за защита при 
повишаване на водните 
нива в зоната на заустване 
на реките във водоеми и 
морета. 

МОСВ, МРРБ,  общини 
като бенифициент на 

проекти 
РБ 

Пр62-
Защ47 

PRE62-
PRO47 

М33 
Охранителни, отвеждащи канали в 
границите на населените места и 
изпомпване на води 

 Охранителните канали 
предпазват населените 
места от скатови 
дъждовни води стичащи 
се от съседни територии 
като възпрепятстват 
тяхното навлизане в 
населеното място или 
друг обект. 

Общини, Гражданска 
защита 

РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр63-
Защ48-

В26-Р135 

PRE63-
PRO48-
RR26-

REAC135 

М35 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. 

Общини, Гражданска 
защита 

РБ 

Пр64-
Защ49-

В27-Р136 

PRE64-
PRO49-
RR27-

REAC136 

М33 
Терасиране, реконструкция на 
отводнителните канали   

Терасирането на 
скатовете е марка за 
задържане на 
повърхностните води. Тя 
може да бъде съчетана с 
рекострукция на каналите   

МОСВ, МРРБ,  общини 
като бенифициент на 

проекти 
РБ 

Пр65-
Защ50-

Р137 

PRE65-
PRO50-

REAC137 
М24 

Изграждане на технически съоръжения 
за борба с ерозията на водосбора-
прагове, баражи и др. 

Борбата с ерозията на 
водосборните басейни и 
изграждането на прагове 
по течението на ручеите и 
реките са едни от 
основните мероприятия 
за цялостна и комплексна 
защита срещу 
наводненията.    

МОСВ, Министерство 
на земеделието и 

храните, общини като 
бенифициент на 

проекти 

РБ 

Пр66-
Защ51-
По59-
Р138 

PRE66-
PRO51-
PREP59-
REAC138 

М44 

Планиране и изграждане на защитни и 
регулиращи съоръжения за 
водозадържане на високи води и наноси 
– те са извън или в населените места 

Изграждането на 
съоръжения за 
водозадържане на високи 
води и наноси 
обикновено се предвижда 
преди населените места, 

МОСВ, Министерство 
на земеделието и 

храните, общини като 
бенифициент на 

проекти 

РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

като тяхната основна 
задача е притъпяване на 
върха на високата вълна. 

Пр67-
Защ52-
По60-
Р139 

PRE67-
PRO52-
PREP60-
REAC139 

М44 
Планиране и изграждане  на линейни 
защитни съоръжения /охранителни 
канали/  

Линейните съоръжения са 
комбинация от земно-
насипни диги и други 
защитни стени с 
охранителни канали 

МОСВ, Министерство 
на земеделието и 

храните, общини като 
бенифициент на 

проекти 

РБ 

Пр68-
Защ53-
По61-
Р140 

PRE68-
PRO53-
PREP61-
REAC140 

М35 

Планиране и извършване на спиране и 
отклоняване на потоци от тиня и камъни, 
както и мерки срещу възникване на 
подобни ситуации.  

В някои случаи при тясни 
и стръмни долини и 
скатове при обилни 
валежи и високи води се 
получавт кални потоци 
вследствие свличане на 
земни маси. Същите са 
изключително опасни и 
трябва да бъдат взети 
мерки за защита срещу 
подобни ситуация. 

МОСВ, Министерство 
на земеделието и 

храните, общини като 
бенифициент на 

проекти 

РБ 

Пр69-
Защ54-

Р141 

PRE69-
PRO54-

REAC141 
М35 Осигуряване на скатовете за задържане 

Мероприятия за 
увеличаване на 
грапавината чрез 
залесяване, изхраждане 
на тераси и заграждения 
от билогичен и изкуствен 
материал. 

МОСВ, Министерство 
на земеделието и 

храните, общини като 
бенифициент на 

проекти 

РБ 

Пр70-
Защ55-
По62-

PRE70-
PRO55-
PREP62-

М44 Направа на утаителни басейни 
Утаителните басейни 
заедно с част от водите 
задържат носените от тях 

МОСВ, Министерство 
на земеделието и 

храните, общини като 
РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Р142 REAC142 наноси. бенифициент на 
проекти 

Пр71-
Защ56-

Р143 

PRE71-
PRO56-

REAC143 
М31 Отводняване на защитени с диги низини 

Тази мярка се налага, 
когато дадена територия 
или населено място са 
наводнени. Най-често 
това се състои в 
разрушаване на част от 
дигите или друг отвор, 
през който да се осигури 
възможност за обратно 
изтичане на водите от 
низината след 
отминаване на високата 
вълна. 

Общини, Гражданска 
защита 

РБ 

Пр72-
Защ57-

Р144 

PRE72-
PRO57-

REAC144 
М53 

Стабилизиране на дъното при наносен 
дефицит; ерозия на дъното 
предизвикана от добива на речна 
баластра 

При наносен дефицит 
често се получава 
понижаване на дъното, 
което в общия случай 
повишава проводимостта 
на речното корито, но от 
друга страна може да 
стане причина за 
подравяне фундаментите 
на съоръжения, прагове и 
мостове и при 
преминаване на високи 
води да стане причина за 
тяхното разрушаване. 
Мерките са най-вече 

МОСВ, МРРБ,  общини 
като бенифициент на 

проекти 
РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

забрана или ограничаване 
на добива на инертни 
материали. 

      Канализационни мрежи       

Защ58-
Р145 

PRO58-
REAC145 

М24 
Поддържане на съществуващите 
канализационни мрежи в добро 
състояние 

Техническата поддръжка 
на съществуващите 
канализационни системи, 
в редица случаи, е 
незадоволителна и не 
обезпечава отвеждане на 
водите с проектната 
обезпеченост. 
Поддържане,почистване и 
ремонт на 
съществуващата 
канализационна мрежа в 
т.ч.и дъждовните оттоци 

ВиК оператор РБ 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Защ59-
Р146 

PRO59-
REAC146 

М24 
Изграждане на нови канализационни 
мрежи с необходимия капацитет 

Канализационните 
системи, все още не са 
изградени във всички 
градове, а там където 
съществуват, не обхващат 
цялата градска територия; 
в преобладаващия брой 
на селата няма 
канализационна система; 
Обхващане на всички 
неканализирани райони 
от населените места и 
включването им към 
канализационната мрежа 

  ОПОС 

Защ60-
Р147 

PRO60-
REAC147 

М24 
Рехабилитация на съществуващи 
канализационни мрежи 

Подмяна на отделни 
"критични" участъци от 
канализационната мрежа 

ВиК оператор ОПОС 

Пр73-
Р148 

PRE73-
REAC148 

М24 
Актуализиране на нормите за 
оразмеряване на канализационни 
мрежи 

Оразмерителните 
параметри на 
съществуващите 
канализационни системи 
в много от градовете не 
отговарят на 
съвременното развитие на 
урбанизираните 
територии; Отразяване на 
всички новости свързани с 
канализацията в 
нормативните документи 

МРРББ неприложимо 

      Морски брегозащитни съоръжения       



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

      
Изграждане/реконструкция/поддържане 
на нови морски брегозащитни 
съоръжения 

      

Пр74-
Защ61-

Р149 

PRE74-
PRO61-

REAC149 
М24 

Изграждане/ реконструкция/ 
поддържане на буна 

Разполагат се 
перпендикулярно на 
брега, в прибойната зона, 
да намаляват вълновата 
енергия. Допълнително 
въздействат чрез 
задържания пясък и 
новосъздадена пясъчна 
ивица. Действието е 
локално. 

за изграждане на 
нови: МРРББ;  за 

реконструкция или 
поддържане:  МРРББ 

или концесионер. 

за проектиране: РБ, 
ОБи, средства на 

дружества или частни 
инвестиции; за 

изграждане: РБ, 
оперативни програми, 

инвестиции на 
дружества; за 

експлоатация: РБ или 
концесионер  

Пр75-
Защ62-

Р150 

PRE75-
PRO62-

REAC150 
М24 

Изграждане/реконструкция/поддържане 
на дамба  

Разполагат се успоредно 
на брега да намаляват 
вълновата енергия. 
Действието е локално. 

за изграждане на 
нови: МРРББ;  за 

реконструкция или 
поддържане:  МРРББ 

или концесионер. 

за проектиране: РБ, 
ОБи, средства на 

дружества или частни 
инвестиции; за 

изграждане: РБ, 
оперативни програми, 

инвестиции на 
дружества; за 

експлоатация: РБ или 
инвестиции на 

концесионер за 
проектиране: РБ, ОБи, 
средства на дружества 
или частни инвестиции; 

за изграждане: РБ, 
оперативни програми, 

инвестиции на 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

дружества; за 
експлоатация: РБ или 

инвестиции на 
концесионер  

Пр76-
Защ63-

Р151 

PRE76-
PRO63-

REAC151 
М24 

Изграждане/реконструкция/поддържане 
на вълнолом  

Изгражда се за защита на 
пристанища и други 
морски съоръжения. 
Действието е локално. 

за изграждане на 
нови:  МРРББ, МТИТС 

и ДППИ;   за 
реконструкция:  

МРРББ, МТИТС и 
ДППИ, оператор на 

пристанище 
(концесионер);  за 

поддържане: МРРББ, 
ДППИ, оператор на 

пристанище или 
концесионер 

за проектиране: РБ, 
ОБи, средства на 

дружества или частни 
инвестиции; за 

изграждане: РБ, 
оперативни програми,  

Пр77-
Защ64-

Р152 

PRE77-
PRO64-

REAC152 
М24 

Изграждане/реконструкция/поддържане 
на вълнобойна стена  

Изгражда се по 
продължение на морския 
бряг, когато той е стръмен 
(тип клиф) и защитават 
директно брега от 
разрушаване. Действието 
е локално. 

МРРБ,  общини, 
дружества или частни 

лица (получили 
разрешетелни за 

целта) 

РБ, ОП, ОБ, частни 
средства 



 

Каталожен 
код 

Measure 
Code 

Measure 
Type 

Мярка 
Начин и обхват на действие на 

мярката 
Отговорен орган за 

изпълнение на мярката 

Възможен източник на 
финансиране на мярката 

(проектиране, изпълнение и 
експлоатация) 

Пр78-
Защ65-

Р153 

PRE78-
PRO65-

REAC153 
М24 

Изграждане/реконструкция/поддържане 
на подводен риф 

Изгражда се на морското 
дъно, в прибойната зона, 
успоредно на фронта на 
преобладаващите вълни с 
цел да гаси вълновата 
енергия. Действието е 
локално. 

МРРБ,  общини, 
дружества или частни 

лица (получили 
разрешетелни за 

целта) 

РБ, ОП, общински или 
частни средства 

Пр79-
Защ66-

Р154 

PRE79-
PRO66-

REAC154 
М24 

Оформяне на изкуствени вълнозащитни 
насипи от местен материал 

Обикновено в края на 
сезона през месеците 
октомви и ноември се 
издигат пясъчни насипи от 
местен пясъчен материал 
за защита на брега и 
прилежащите на плажа 
обекти. 

Концесионерът на 
плажната ивица 

Собствени средства 

 

 


