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Приложение №19

Методология за икономически анализ на
проекта на Програмата от мерки за управление на риска от наводнения за
Черноморски район на басейново управление на водите, включително
икономически разчети разходи – ползи

Разработeната в настоящата част методология се основава на приетата Методика
за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в Плановете за
управление на риска от наводнения. Основният подход и принципи, залегнали в
Методиката са възприети, като са операционализирани и конкретизирани етапите и
дейностите за определяне, остойностяване и избор на мерки и сценарии от мерки.
1. Формулиране и остойностяване на мерките за всеки един от трите
сценария – 20, 100 и 1000 годишна вълна
Остойностяването на мерките се прави съгласно Националния каталог, който
съдържа подробна информация за формиране на цената и остойностяване на мерките.
Разграничават се три типа мерки:
 Мерки, при които остойностяването е неприложимо;
 Мерки, при които е приложимо остойностяване при определени допускания
и информационно осигуряване;
 Мерки, при които е възможно остойностяване само след конкретизация на
индивидуалните параметри на мярката и допълнителни проучвания, в т.ч. и
прединвестиционни.
Мерки, при които остойностяването е неприложимо
Това са мерки, попадащи в обхвата на услугите, които са нормативно вменени за
предоставяне от съответните държавни ведомства/агенции, местните власти, ВиК
дружествата или хидромелиоративните дружества, например:
 Разработване на нормативни документи
 Изготвяне на становища
 Извършване на контролни дейности и мониторинг
 Въвеждане на ограничителни условия, забрани и разрешителни режими
 Международно сътрудничество, изготвяне на рамкови споразумения и др.
Предоставянето на тези услуги се извършва от съответните власти наред с редица други
услуги и се финансира от техните бюджети.
Мерки, при които е приложимо остойностяване
Това могат да бъдат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни
"меки" мерки.
При мерките с инвестиционен характер са остойностени както
инвестиционни, така и оперативни разходи. Оперативните разходи са остойностени на
годишна база като дял от общия размер на инвестицията. Този подход е приложен, тъй
като остойностяването на оперативните разходи по пера изисква наличието на
значителен обем допълнителна информация, която не е налична. Анализът на набор от
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инфраструктурни проекти в сферата на управлението на риска от наводнения показва,
че годишните оперативни разходи за поддръжката на новоизградената инфраструктура
се движат в диапазона 0,3-0,5% от общия размер на инвестицията.
При мерките с неинвестиционен характер (т.нар. "неструктурни" мерки) е
направено остойностяване на единица мярка, като разходите по своята същност имат
оперативен характер. Мерките, за които е приложимо остойностяване, са представени в
следните тематични групи:
 Мерки, свързани с обучение
 Мерки, свързани с подобряване на административния капацитет на
институциите
 Системи за мониторинг
 Мерки, свързани с провеждането на обществени консултации и информиране
на населението и заинтересованите страни
 Мерки, свързани с провеждането на оперативни съгласувателни мероприятия
на представители на държавната администрация и други заинтересовани лица
 Мерки, свързани с обезщетяване на земеделските производители при
контролирано временно наводняване на засети селскостопански площи с цел
разтоварване на наднормените водни количества
 Залесителни мероприятия
 Поддръжка на канализационни мрежи
 Мерки, свързани с последващ мониторинг и поддръжка при закриване и
рекултивация на депа за отпадъци и рекултивация на нарушени терени
 Мерки, свързани със защита на речните брегове и корита от ерозия и
изкуствено оформяне на речните брегове с цел забавяне на оттичането
 Поддържане на управляеми полдери и малки буферни басейни
 Почистване на речни участъци
 Поставяне на стационарни или мобилни защитни елементи на прозорци и
врати, както и водонепропускливи преградни конструкции
Мерки, при които е възможно остойностяване, само след конкретизация на
индивидуалните параметри на мярката
При тези мерки не може да бъде приложен подход за остойностяване на единица
и е необходима конкретизация на индивидуалните параметри на мярката. Подобна
информация се съдържа обикновено в документацията на осъществени или предстоящи
за осъществяване проекти. Този подход позволява точно остойностяване на мярката,
тъй като включва проектните разходи за нейното реализиране.
В допълнение, за остойностяване на мерките може да се използва и информация
от проекта на Каталог от мерки за постигане на екологичните цели на Рамковата
директива за водите 2000/60/ЕС, който е разработен в рамките на обществена поръчка
„Икономически анализ на водоползването за периода 2008-2012 г. и прогнози до 2021
г.”, възложена от Министерството на околната среда и водите.
2. Избор на сценарий за управление на риска от наводнения чрез прилагане
на анализ разходи-ползи.
Анализът разходи-ползи (АРП) е метод за цялостна оценка, сравнение и избор на
алтернативи (отделни проекти, сценарии, програми от мерки и др.). При него вземането
на управленски решения се извършва на основа на сравнение на разходите и ползите на
различните алтернативи. В разходите и ползите се включват както тези, които имат
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ясно определен финансов характер, така и разходи и ползи, които нямат парично
изражение, но на същите може да се присвоят съответните финансови стойности, чрез
даден процес на остойностяване.
АРП се препоръчва от Европейската комисия като един от основните методи за
оценка, сравнение и избор на проекти. За целта е разработено специално Ръководството
за анализ разходи-ползи, което се актуализира за всеки програмен период. Последната
актуализация е от м. декември 2014 г.
Съгласно изискванията на Ръководството АРП включва 4 основни компонента,
както следва:
 Финансов анализ
 Икономически анализ
 Анализ на чувствителността
 Анализ на риска
Всеки един от тези четири компонента се надгражда върху предходния, като
ползва резултати от него и съответно ги доразвива. Пълният обхват на АПР следва да
се прилага при проекти, генериращи приходи.
За целите на ПУРН се използва методиката в частта ѝ „Икономически анализ“,
като в допълнение се извършват и следните две адаптации:
1. Отпадат дейностите по преобразуване на пазарните цени чрез конверсионни
коефициенти.
2. Периодът на анализа е равен на периода на програма от мерки в ПУРН.
Икономическият анализ има за цел да оцени икономическия и социалния
ефект на отделните програми от мерки и да подпомогне вземането на управленско
решение коя от тези програми да бъде изпълнявана.
Оценката се определя от стойността на три показателя:
 икономическа нетна настояща стойност (ИННС) – изчислява се по показаната
по-долу формула, като съгласно Ръководството за анализ разходи-ползи на ЕК за
периода 2014-2020 г. се прилага социален сконтов коефициент в размер на 5%
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 икономическа вътрешна норма на възвръщаемост (ИВНВ) – изчислява се по
показаната по-долу формула
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 съотношение ползи/разходи (П/Р) – изчислява се като съотношение на
дисконтираните входящи потоци към дисконтираните изходящи потоци.
За целите на анализа и избора на сценарий за управление на риска се използва
технология, съдържаща 3 стъпки, а именно:
Стъпка 1. Определяне на инвестиционните и оперативните разходи
Стъпка 2. Определяне на приходите и ползите
Стъпка 3. Изчисляване на икономическите показатели
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Стъпките са описани подробно по-долу:
Стъпка 1. Определяне на инвестиционните и оперативните разходи
В рамките на тази стъпка се представят инвестиционните и оперативните
разходи за всеки сценарий.
В рамките на Стъпка 1, по отношение на определянето на инвестиционните
разходи Ръководството за анализ разходи-ползи на ЕК разглежда въпросите, свързани
с:
 определяне на остатъчна стойност;
 определяне на реинвестиции и разпределението им по години на референтния
период
Поради характера на информацията и начина на определяне на разходите за
дадена мярка, не е възможно определянето на остатъчна стойност на активите, поради
което тази величина не се включва в изчислителните таблици. Поради същата причина
не се изчисляват и реинвестиции през референтния период.
В съответствие с характеристиките на мерките, за целите на анализа разходиползи, разходите за структурните мерки се приемат като разходи с инвестиционен
характер, а разходите свързани с поддръжката и използването на създадените активи,
като оперативни разходи. Разходите за неструктурните мерки се приемат единствено
като разходи с оперативен характер.
Стъпка 2. Определяне на приходите и ползите
Икономическият анализ предвижда два типа приходи, а именно:
1. Парични постъпления от предоставянето на съответната услуга – например,
постъпления от доставката на питейна вода чрез заплащане на цената от потребителите.
2. „Приходите“ от социално-икономическите ползи, които са получили финансова
оценка и са включени във входящите парични потоци.
За целите на анализа на мерките на ПУРН парични постъпления могат да бъдат
включени, ако такива бъдат идентифицирани – например, заплащане от потребители на
услуга, свързана с обект, изграден за нуждите на ПУРН, което може да бъде
отводнително хидротехническо съоръжение, защитаващо определени потребители от
риска от наводнения срещу съответното регулярно заплащане. Този пример е условен,
като засега не е известна подобна услуга на територията на страната.
За нуждите на икономическия анализ на програмите от мерки за различните
сценарии, основните приходи и ползи са „приходи“ от социално-икономически ползи,
които могат условно да се разграничават на две групи:
 Директни (преки) ползи – определят се при допускането, че стойността на
щетите, които ще бъдат предотвратени с изпълнението на съответните мерки,
представлява стойността на ползите от тези мерки.
 Индиректни (непреки) ползи – определят се при допускането, че изпълнението
на съответните мерки ще доведе до допълнителни ползи за обществото, които не са
пряко свързани с предотвратяването на щети.
В зависимост от спецификата на тези ползи се прилага различен подход за тяхното
остойностяване.
Директни ползи - за остойностяването на тези ползи се използват два основни
източника на информация:
 Обобщена справка за елементите на риска за всяко РЗПРН, изготвена въз
основа на информация от картите на заплахата и картите на риска от наводнения. Тези
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справки дават информация за това колко жители и какви активи ще бъдат засегнати при
различните вероятности на възникване на наводненията (20 г.-висока, 100 г. – средна и
1000 г. – ниска) и степента на засягане. Пример за такава обобщена справка е
представен по-долу.
Период на повторение/вероятност
20 г./висока

100 г./средна

1000 г./малка

Елементи на риск
Вид стопанска дейност
Жилищни райони

дка

Смесени жилищни райони

дка

Комунална инфраструктура

дка

Транспортна инфраструктура

дка

Техническа инфраструктура

дка

Индустрия - производство и съхранение

дка

Места за спорт и отдих

дка

Зелени територии

дка

Брой засегнати жители

брой

Инсталации замърсители
IPPC инсталации
Други замърсители

брой

Обекти от НЕМ
Защитени зони по НАТУРА по ЗБР

дка

Защитени територии по ЗЗТ
Други елементи на риск
Критична инфраструктура

брой

Лечебно заведение

брой

Образователна институция

брой

Летище

брой

Пристанище

брой

Ж.п./автогара

брой

МВР институция

брой

Администрация

брой
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Период на повторение/вероятност
20 г./висока

100 г./средна

1000 г./малка

Културни обекти
Обекти с национално значение

брой

Обекти по ЮНЕСКО

брой


Резултати от оценката на уязвимостта на различните видове активи при
наводнение с определена височина на заливане.
Тези резултати са публикувани в Методика за оценка на заплахата и риска от
наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС, Приложение Б: Функции
на уязвимост на типови активи при наводнение с определена височина на заливаемост.
В посоченото приложение са разгледани осем големи групи активи, както следва:
1. Жилищни райони
2. Смесени жилищни райони
3. Комунална инфраструктура
4. Техническа инфраструктура
5. Транспортна инфраструктура
6. Промишлена инфраструктура
7. Зони за отдих и развлечения
8. Зелени територии
За целите на определяне на ползите за АРП, следва да се определят стойностите
на активите, върху които ще се нанесат щети, съгласно предложенията за уязвимост в
Приложение Б: Функции на уязвимост на типови активи при наводнение с определена
височина на заливаемост.
За целта всички активи, за които има предложения за уязвимост в Приложение
Б: „Функции на уязвимост на типови активи при наводнение с определена височина на
заливаемост“, са идентифицирани и представени в екселска таблица, която е
неразделна част от настоящата методология. В екселската таблица е представен
възможен подход за остойностяване на съответните активи.
Пълният списък от активи, които могат да бъда уязвими представени в
Приложение Б: „Функции на уязвимост на типови активи при наводнение с определена
височина на заливаемост“ са разгледани като първо ниво в методологията за
определяне на стойността на активите. Остойностяването на това ниво изисква
наличието на детайлна информация, която да показва например броя на жилищата,
типа на строителство, средната цена на кв.м. на дадения тип жилище в даденото
населено място и т.н. Информацията от картите на заплаха и картите за риска от
наводнения не позволява определянето на стойността на активите на първо ниво.
Въпреки това, в бъдещ момент чрез набирането на допълнителна информация,
остойностяването на активите може да бъде извършено и на това ниво на детайлност.
Липсата на информация за остойностяване на активите от първо ниво налага
изготвянето на предложения за обобщени групи активи, което в екселската таблица е
обозначено като второ ниво – общо 44 групи активи. Второ ниво обобщени групи
активи включва по няколко актива от първо ниво. Второто ниво следва направените
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предложения в Приложение Б. Например, във второ ниво се дава предложение за
начина на остойностяване на група „Жилища тип апартаменти (части от колективни
многоетажни сгради)“, която включва следните активи: жилища - апартаменти първи
етаж и следващи, жилища железобетон едноетажни, жилища скелетно тухлени
едноетажни, жилища движимо имущество и леки МПС.
Направено е обобщение на активите и на трето ниво, което съответства на
информацията от картите на риска от наводнения (тази информация е представена в
таблицата от раздел директни ползи по-горе). Групите активи от трето ниво са:
1. Жилищни райони
2. Смесени жилищни райони
3. Комунална инфраструктура
4. Техническа инфраструктура
5. Транспортна инфраструктура
6. Промишлена инфраструктура
7. Зони за отдих и развлечения
8. Зелени територии
Използваният методологически подход включва следната последователност на
действия:
1. Остойностяване на активите се извършва първо за активите от 1-во ниво.
2. В случай, че липсва достоверна информация за остойностяване на най-ниското
ниво на активи, се пристъпва към остойностяване за съответната група активи от 2-ро
ниво. Ако в подгрупата има активи, остойностени на първо ниво, същите следва да
бъдат извадени от съответната група на второ ниво, в което те попадат. След което
техните стойности, получени при остойностяване на първо ниво, трябва да бъдат
добавени към стойностите на активите от второ ниво.
3. Остойностяването на трето ниво е възможно за групите „Жилищни райони“ и
„Смесени жилищни райони“, които са относително хомогенни. За останалите групи
обобщаване на трето ниво не се извършва, тъй като същите са много разнородни.
За всеки актив от 1-во и 2-ро ниво е предложен алгоритъм за остойностяване на
ползите, като в екселската таблица са представени показателите, които участват в
остойностяването. За групите „Жилищни райони“ и „Смесени жилищни райони“ е
предложено и остойностяване на активи от 3-то ниво.
Определянето на общата стойност на актива при първо ниво се извършва
като произведение на физическия измерител на актива (площ, брой, добив и т.н.) и
единичната му стойност.
Определяне на общата стойност на актива при второ ниво на агрегация се
извършва като произведение на физическия измерител на актива (площ, брой, добив и
т.н.) и определена средна цена. Физическият измерител включва общото количество
(брой, площ и т.н.) на всички активи от групата. Средната цена може да бъде средна
цена на ниво област или средна цена на национално равнище от официална статистика
на НСИ, Дирекция “Агростатистика” към МЗХ, както и усреднени цени на база
обществени поръчки, изпълнени проекти, сключени сделки и имущество от даден вид и
др. По-долу за всяка отделна група са представени средните цени, които се предлагат за
остойностяването, както и прилаганите допускания.
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Предложени средни цени и допускания за остойностяване на активите
Актив от 2-ро ниво

1.

Предложени средни цени
остойностяване на активите

и

допускания

за

Жилищни райони

Жилища тип апартаменти (части от колективни
многоетажни сгради)

Средна цена на жилище на областно ниво по данни на
НСИ

Жилища тип самостоятелни къщи в градски и
крайградски зони

Средна цена на жилище на областно ниво по данни на
НСИ

Жилища тип самостоятелни къщи в селски зони

Средна цена на жилище на областно ниво по данни на
НСИ

Жилища специален тип

Средна цена на жилище на областно ниво по данни на
НСИ

2.

Смесени жилищни райони

(не се съдържат активи от 2-ро ниво)

3.

Комунална инфраструктура

Комунална инфраструктура за образование

Комунална
инфраструктура
за
амбулаторно медицинско обслужване

болнично

Средна цена за изграждане на 1 кв.м. образователна
площ, определена въз основа на реализирани проекти за
изграждане на образователни институции. Предлага се
средна цена от 800 лв./кв.м.
и

Средна цена за изграждане на 1 кв.м. медицинска площ,
определена въз основа на реализирани проекти за
изграждане на медицински заведения. Предлага се средна
цена от 1500 лв./кв.м.

Комунална инфраструктура за културни учреждения
(театри, музеи, изложбени галерии) и паметници

Предлага се да се работи
образователната инфраструктура.

с

допусканията

за

Комунална инфраструктура за администрация и
сигурност
–
административни
сгради
(инфраструктура), специални служби и специална
техника

Средна единична цена на 1 кв.м. административна площ
за съответната област, определена въз основа на
осреднени цени от интернет портали за търговия с
недвижими имоти.

Комунална инфраструктура за снабдяване с продукти
от първа необходимост и търговско обслужване на
населението

Средна единична цена на 1 кв.м. търговска площ за
съответната област, определена въз основа на осреднени
цени от интернет портали за търговия с недвижими
имоти.

Комунална инфраструктура за временно настаняване и
обществено хранене – хотели, СПА обекти, ресторанти
и заведения за готова храна и бързо хранене

Средна единична цена на 1 кв.м. площ за
хотели/ресторанти/заведения за съответната област,
определена въз основа на осреднени цени от интернет
портали за търговия с недвижими имоти.

Комунална капитална инфраструктура за спорт и
масови забавления – стадиони, спортни зали, закрити и
открити басейни

Средна единична цена за изграждане на спортна
инфраструктура, определена въз основа на анализ на
изпълнени проекти за изграждане на спортни
съоръжения. Предлага се средна цена от 250 хил.лв./дка.
(250 лв./кв.м.)
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Предложени средни цени
остойностяване на активите

Комунална инфраструктура за научноизследователски
центрове

Средна
единична
цена
за
изграждане
на
научноизследователска инфраструктура, определена въз
основа на анализ на планирани проекти за изграждане на
спортни съоръжения. Предлага се средна цена от 360
хил.лв./дка. (360 лв./кв.м.)

4.

и

допускания

за

Техническа инфраструктура

Техническа
продукти

инфраструктура

за

горива

и

течни

Средна цена на 1 кв.м. търговска площ за съответната
област, определена въз основа на осреднени цени от
интернет портали за търговия с недвижими имоти.

Техническа инфраструктура за електроснабдителни
системи

Средна цена за изграждане на 1 м. електрическа мрежа.
Средна цена за 1 бр. трансформатор.

Техническа
системи

инфраструктура

за

газоснабдителни

Средна цена за покупка и инсталация на котелна
инсталация. Средна цена за изграждане на газостанции.

Техническа инфраструктура
системи – питейна вода

за

водоснабдителни

Средна цена за изграждане на 1 м. водопровод,
определена въз основа на анализ на изпълнени проекти за
изграждане
на
водоснабдителна
инфраструктура.
Предлага се средна цена от 250 лв./м.

Техническа инфраструктура за водоотводни системи –
дъждовна вода и мръсен канал

Средна цена за изграждане на 1 м. канализация,
определена въз основа на анализ на изпълнени проекти за
изграждане на канализационна инфраструктура. Предлага
се средна цена от 600 лв./м.

Техническа
отпадъци

на

Средна цена за изграждане на 1 тон/капацитет на
инсталации за преработка на отпадъци. Предлага се
средна цена от 560 лв./тон.

Транспортна инфраструктура – подвижен компонент
на автомобилния транспорт

Средна цена на 1 МПС, определена въз основа на
проучване на пазара на МПС. Предлага се цена от 7
хил.лв.

Транспортна инфраструктура – автомобилни пътища

Средна цена на 1 дка транспортна инфраструктура,
определена въз основа на проучване на проекти за
рехабилитация на пътища. Предлага се средна цена от
400 хил.лв./дка.

Транспортна
инфраструктура
железопътен транспорт

комплексен

Средна цена на 1 дка железопътна инфраструктура,
определена въз основа на проучване на проекти за
рехабилитация на железопътни линии. Предлага се
средна цена от 200 хил.лв./дка.

Транспортна инфраструктура – комплексен въздушен
транспорт

Средна цена на 1 дка летищна инфраструктура,
определена въз основа на проучване на проекти за
изграждане на летищна инфраструктура. Предлага се
средна цена от 200 хил.лв./дка.

Транспортна

Предлага се да се работи с допусканията за комуналната

5.

инфраструктура

за

отстраняване

Транспортна инфраструктура

инфраструктура

–

–

интермодални
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Предложени средни цени
остойностяване на активите

терминали и логистични центрове

инфраструктура, свързана с търговското обслужване на
населението.

6.

и

допускания

за

Промишлена инфраструктура

Промишлена
комплекс

инфраструктура

–

минно-

добивен

Средна цена на 1 дка индустриална инфраструктура.
Поради липса на достатъчно достоверни данни за
диференциране на средната цена по видове индустриална
инфраструктура се приема средна цена от 600 хил.лв./дка
индустриална инфраструктура, определена на експертен
принцип.

Промишлена инфраструктура – тежка промишленост

Средна цена на 1 дка индустриална инфраструктура.
Поради липса на достатъчно достоверни данни за
диференциране на средната цена по видове индустриална
инфраструктура се приема средна цена от 600 хил.лв./дка
индустриална инфраструктура, определена на експертен
принцип.

Промишлена инфраструктура – лека промишленост и
индустрия на услуги

Средна цена на 1 дка индустриална инфраструктура.
Поради липса на достатъчно достоверни данни за
диференциране на средната цена по видове индустриална
инфраструктура се приема средна цена от 600 хил.лв./дка
индустриална инфраструктура, определена на експертен
принцип.

Промишлена инфраструктура – дребно занаятчийство
и масови индустриални услуги

Средна цена на 1 дка индустриална инфраструктура.
Поради липса на достатъчно достоверни данни за
диференциране на средната цена по видове индустриална
инфраструктура се приема средна цена от 600 хил.лв./дка
индустриална инфраструктура, определена на експертен
принцип.

Промишлена инфраструктура – агропромишлен
комплекс - животновъдство и спец. производство

Средна цена на 1 дка индустриална инфраструктура.
Поради липса на достатъчно достоверни данни за
диференциране на средната цена по видове индустриална
инфраструктура се приема средна цена от 600 хил.лв./дка
индустриална инфраструктура, определена на експертен
принцип.

Промишлена инфраструктура – складово-търговска
инфраструктура

Средна цена на 1 дка индустриална инфраструктура.
Поради липса на достатъчно достоверни данни за
диференциране на средната цена по видове индустриална
инфраструктура се приема средна цена от 600 хил.лв./дка
индустриална инфраструктура, определена на експертен
принцип.

7.

Зони за развлечение и отдих

Жилища тип самостоятелни къщи-вили за семеен
отдих в крайградски зони

Средна цена на жилище на областно ниво по данни на
НСИ

Паркове и спортни зони за развлечение в крайградски
зони

Средна цена на 1 дка за озеленяване и залесяване на
зелени площи, определена въз основа на проучване на
фирми, предлагащи услуги за озеленяване, залесяване и
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Предложени средни цени
остойностяване на активите

и

допускания

за

ландшафтно проектиране. Предлага се средна цена от 12
хил.лв./дка. (12 лв./кв.м.)
Къмпинги и места за лагеруване

Спортни площадки за развлечение в
зони

Средна единична цена за продажба на поземлени имоти в
регулация за съответната област, определена въз основа
на осреднени цени от интернет портали за търговия с
недвижими имоти.
крайградски

Средна единична цена за изграждане на спортни
площадки, определена въз основа на анализ на проведени
обществени поръчки от общините за изграждане на
спортни площадки. Предлага се средна цена от 30
хил.лв./дка. (30 лв./кв.м.)

Зелени територии – озеленени зони за украса или
защита в градски и крайградски зони

Средна единична цена за озеленяване и залесяване на
зелени площи, определена въз основа на проучване на
фирми, предлагащи услуги за озеленяване, залесяване и
ландшафтно проектиране. Предлага се средна цена от 12
хил.лв./дка. (12 лв./кв.м.)

Зелени територии – обработваеми площи

В случаите, когато не са известни площите, засадени с
различни култури, се предлага да се работи с
допускането, че общата площ е засята с пшеница (с тази
култура са засадени най-големи площи в страната) и
съответно да се работи с добиви и средни цени за
пшеница.

Зелени територии – естествени зони за специална
природна защита

Средна единична цена за озеленяване и залесяване на
зелени площи, определена въз основа на проучване на
фирми, предлагащи услуги за озеленяване, залесяване и
ландшафтно проектиране. Предлага се средна цена от 12
хил.лв./дка. (12 лв./кв.м.)

Зелени територии – естествени зони с висока дървесна
растителност

Средна единична цена за озеленяване и залесяване на
зелени площи, определена въз основа на проучване на
фирми, предлагащи услуги за озеленяване, залесяване и
ландшафтно проектиране. Предлага се средна цена от 12
хил.лв./дка. (12 лв./кв.м.)

Други изоставени територии

Средна единична цена за озеленяване и залесяване на
зелени площи, определена въз основа на проучване на
фирми, предлагащи услуги за озеленяване, залесяване и
ландшафтно проектиране. Предлага се средна цена от 12
хил.лв./дка. (12 лв./кв.м.)

8.

Зелени територии

Остойностяването на активите от трето ниво се извършва единствено за групите
„Жилищни райони“ и „Смесени жилищни райони“. Прилага се същият подход, както и
при активите от 1-во и 2-ро ниво, в т.ч. определяне на общата стойност на активите.
Работи се с окрупнени данни за физически измерител на активите и средни стойности
за активите за страната/съответните области. Информация за физическия измерител на
актива се взема от обобщената справка за елементите на риска, която се изготвя за
Стр.11

всяко РЗПРН въз основа на картите на заплахата и картите за риска от наводнения. В
случаите на липса на данни или наличие на такива с ниска достоверност, се прилага
методът на експертна оценка.
След остойностяване на активите следва да се определи процентът на щетите за
всеки от активите.
Определянето на процента на щетата за всеки отделен актив при първо ниво
се извършва въз основа на графиката на функциите на уязвимост, които показват
процента на щетата за съответния актив при различно ниво на заливаемост (височина
на вълната). Тези графики се съдържат в Приложение Б: „Функции на уязвимост на
типови активи при наводнение с определена височина на заливаемост“ на Методика за
оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива
2007/60/ЕС. По-долу е представена графиката на функцията на уязвимост на жилища
тип апартаменти (части от колективни многоетажни сгради).
уязвимост Жилища-Апартаменти
100
90

жилища-апартаменти
първи етаж и следващи

80

процент щета

70

жилища железобетон
едноетажни

60

жилища скелетно-тухлени
едноетажни

50
40

Жилищно движимо
имущество

30
20

Леки МПС

10
5

4

4.5

3

3.5

2.5

2.75

2

2.25

1.5

1.75

1

1.25

0.5

0.75

0

0.25

-0.3

-0.5

-1

-0.8

-1.3

-1.5

-2

-1.8

0

дълбочина в метри от повърхността

Определянето на размера на щетата се извършва като произведение на общата
стойност на актива и % на щетата.
При определянето на процента на щетата на второ ниво на активите се приема,
че това ще бъде % на щетата на този актив от групата, който има най-нисък % на
щетата при най-висока вълна. Определянето на размера на щетата се извършва като
произведение на общата стойност на активите и избрания % на щетата.
При определянето на процента на щетата на трето ниво на активите се приема,
че това ще бъде % на щетата на този актив от групата, който има най-нисък % на
щетата при най-висока вълна. Определянето на размера на щетата се извършва като
произведение на общата стойност на активите и избрания % на щетата.
Необходимо е да се направи следното уточнение по отношение на определянето на
дълбочината на вълната в заливната територия. Тук са възможни два подхода:
- Първият подход се базира на визуално определяне на дълбочината на заливане
на база изготвените карти на заплахата от наводнения, където с различни оттенъци на
синьото е показана дълбочината на водата върху съответната територия, като цветовете
са детерминирани в диапазон от 50 см дълбочина.
- Вторият подход е използването на пространствен анализ на базата различните
слоеве в изготвените карти на заплахата и карти за риска от наводнения. Вторият
подход следва да се използва, когато на картите има изрично обозначени обекти, които
попадат в заливните територии и изразходването на допълнителни усилия е оправдано.
Стъпка 3. Изчисляване на икономическите показатели
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Въз основа на определените инвестиционни разходи (за структурни мерки),
оперативни разходи (за структурни и неструктурни мерки) и остойностените ползи за
всеки отделен сценарий – 20, 100 и 1000 годишна вълна за всяко РЗПРН се съставя
следната таблица:
2016
1
2
I
3
4

Инвестиционни разходи

2018

2019

2020

2021

(2)

Оперативни разходи

(1)+(2)

Изходящи парични потоци
Приходи от парични постъпления
Социално-икономически ползи

(3)
(4)
(3)+
(4)
(II)-(I)

II
Входящи парични потоци
Нетен паричен поток
Икономическа
нетна
стойност (ИННС)

2017

(1)

настояща

Икономическа вътрешна норма на
възвръщаемост (ИВНВ)
Съотношение ползи/разходи

Въз основа на обобщената информация от таблицата се изчисляват следните
икономически показатели за всеки сценарий:
 Икономическа нетна настояща стойност (ИННС)
 Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост (ИВНВ)
 Съотношение ползи/разходи
Работи се при следните допускания:
 Референтен период от 6 години (2016-2021 г.), обхващащ периода на действие на
ПУРН.
 Разпределението на инвестиционните и оперативните разходи по години е в
съответствие с направеното остойностяване на мерките.
 Разпределението на остойностените ползи се извършва равномерно в оставащите
години от референтния период след реализация на мерките.
 Прилага се препоръчаният от Ръководството на ЕК социален сконтов
коефициент от 5%.
За реализация в програмата от мерки за съответния РЗПРН се препоръчва този
сценарий, който има най-високи стойности на икономическите показатели.
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