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1. Обща информация за Бургаския залив
Бургаският залив е най-големия залив на българското Черноморие и един от найголемите в Черно море. Северната му точка е вълноломът на пристанището в Поморие,
а южна - нос Акин. Той има 41 км широчина и 25 м максимална дълбочина, почти до
мястото, където се намира летище Бургас в кв. Сарафово на гр. Бургас. Други градове,
разположени на Бургаския залив са Поморие, Созопол и Несебър. Бургаският залив е
най-западната точка на страната в Черно море.
Заливът става тесен на запад. Докато северното крайбрежие е по-ниско и има два
големи полуострова в Несебър и Поморие, южната част на залива е по-груба с малки
заливи и носове. Солеността на водата е около 17%; пясъкът е с магнетитен произход.
Около Бургаския залив се намира системата на Бургаските езера,които заедно с
Поморското езеро формират най-голямата у нас влажна зона с изключителна консервационна стойност от международна и национална величина:




Поморийското езеро е естествена свръхсолена лагуна, северно от гр.Поморие.
Заема площ от около 8 км2, при дължина от 6,7 км, ширина от 1,8 до 2 км, и
дълбочина до 1,4 м, а солеността му е 6–8%. От Черно море го отделя естествена
пясъчна коса и изкуствена дига, а в южната му част има изграден канал за
връзка с морето. От векове се използва за солодобив, както и за калолечение
поради високата медицинска стойност на неговите дънни утайки. От януари
2001 е обявено за защитена местност, а от 2002 е включено в Списъка на
влажните зони с международно значение на Рамсарската конвенция (т.нар.
Рамсарски места) с обща площ от от 814 ха, в които са включени още устието на
река Ахелой, солени блата, пясъчни дюни, тръстикови масиви и др. Обявено е за
Орнитологично важно място (ImportantBirdArea, ІBA) от световно значение.
Заедно с някои прилежащи земи е включено в НЕМ НАТУРА 2000 като защитена
зона BG0000152 Поморийско езеро по двете директиви за хабитатите и за
птиците.
Атанасовското езеро е разположено в границите на Бургас, между кварталите
Изгрев и Сарафово и западно от тях. То е част от Бургаския езерен комплекс и
граничи с Черно море на изток чрез дългата около 1 км Атанасковската коса. В
околността на същинското езеро се намират множество канали и блата/блатца,
които се извеждат чрез изкуствени канали в морето. С тези канали се отводнява
целият водосбор, към който принадлежи Атанасовското езеро. Солеността му
варира между 20 и 27,5%. Северната част на езерото е свързана посредством
канал с морето, и е относително осладнена, а южната се използва изключително
за добив на морска сол. Общата площ на езерото е 7208,89 ха, с близо 9 км
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дължина и 4,3 км ширина, дълбочината достига до 1 м. Отличава се с
изключителното си биологично, главно птиче разнообразие, поради което още
през 1999 е прекатегоризирано в поддържан резерват. През 1984 Атанасовското
езеро е обявено за влажна зона с международно значение по Рамсарската
Конвенция (Рамсарски обект №292/28.11л1984№, като през 2003 територията
на Рамсарското място е значително разширена. През 1989 година територията е
обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място (ІBABG036). През
1998 езерото е определено за КОРИНЕ място, поради общоевропейското му
значение за опазване на застрашени и редки видове птици. Включено е в
състава на НЕМ НАТУРА 2000 и по двете директиви на ЕС (за местообитанията и
за птиците) като защитена зона BG0000273 Атанасовско езеро.
Бургаското езеро (Ваякьойско езеро или Вая) е плитък лиман на брега на Черно
море, разположен между Северната промишлена зона и кварталите Победа,
Акациите, Долно и Горно Езерово на гр.Бургас. Разположено е на морското
равнище, в западната си част – на около 0,2 м по-високо, но северният и южният
бряг са по-високи и достигат 15-20 м надморското ниво.Езерото представлява
най-голямото естествено езеро на България с дължина 9,6 км и ширина между
2,5 и 5,0 км, при площ от около 28 км2, и с дълбочина до 13 м. Отделено е от
Черно море, посредством пясъчната коса “Кумлука”, а се свързва с него чрез
открит канал в района на пристанище “Бургас – запад”. В миналото Бургаското
езеро е било най-продуктивният водоем в България. От него са добивани
стотици тонове риба, раци, дивеч. С построяването на “Нефтохим” обаче то
загубва стопанското си значение; през годините нееднократно са прехвърляни
пресни води и от Мандренското езеро, част от което е превърнато в язовир. В
последните години с намаляването на индустриалната активност покрай
бреговете замърсяването на езерото е намаляло и в него се наблюдава постепенно увеличаване на рибната фауна. През 2001 за последно е бил почистен
каналът (гарда), който свързва езерото с морето, а това позволява навлизане на
големи количества морски кефал и други рибни видове, отделно на няколко
пъти езерото е зарибявано с шаран, толстолоб и други видове сладководни
риби. Езерото е водо-приемник на пречистените отпадни води на ГСПОВ-Бургас
и някои действащи предприятия, но и на значителни обеми непречистени
отпадни/канални води от край езерните селища, особено покрай западното и
северното му крайбрежие. Въпреки високата му консервационна ценност, няма
адекватен природозащитен статут: само неголяма част от акваторията на ез. Вая
е обявена за защитена местност за опазване на застрашени видове птици и
обхваща тръстиковите масиви в югозападната част на езерото. През 1989
езерото е обявено от BirdLife International за Орнитологично важно място (ІBA), а
през 1998 г. за КОРИНЕ-място поради общоевропейското му значение за
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опазването на редки и застрашени видове птици. Рамсарско място с площ 2900
ха. Попада в границите на защитена зона по двете директиви на ЕС с код
BG0000273 Бургаско езеро.
Езерото Мандра (Мандренското езеро) е било запазено в естествения си вид до
1934, когато се извършени корекции на някои от реките и са построени диги в
западната му част за предотвратяване на пролетни наводнения. Втората основна
промяна на настъпва през 1963 с построяването на язовирна стена в източната
му част. По този начин са унищожени обраслите с блатна растителност
плитчини, прекъсва се връзката на езерото с морето и то става изцяло
сладководно. Това е най-южното от трите Бургаски езера, с площ около 1300 ха.
Дължината му е 8 км., максималната ширина 1,3 км. Разположено е в добре
оформената долина на река Средецка, ориентирана напречно на морския бряг,
като устието и язовирната стена са в непосредствена близост до южния край на
Бургас (кв. Меден Рудник). Кварталът притежава отделна СПОВ, която зауства в
езерото. Тук се намират и окислителните лагуни на бившия НХК „Нефтохим”,
което представляват сериозен риск за замърсяване на водите с тежки петролни
фракции с висока токсичност. В непосредствена близост до морето и входящия
канал (гарда) се намира местността Пода, която заедно с Мандренското езеро
формира природния комплекс BG0000271 Мандра-Пода на НЕМ НАТУРА 2000.
Защитената местност Пода през 1994 е обявена за КОРИНЕ- място, а през 2002 г.
за Рамсарско място с международно значение.
Язовир ”Мандра” - С изграждането на насипната язовирна стена в източната му
част през 1963 г., най-голямото естествено полусолено езеро в България се
превръща в изкуствено водохранилище. Основната цел е била, както да се
осигури надежден сладководен водоизточник за нуждите на напояването и
промишлеността в региона, така и да се обезпечи преминаването на морските
баржи с желязна руда за недоизградената в западния край на язовира, край с.
Дебелт, община Средец, ІІІ-та металургична база (настоящ ”Промет Стийл” АД).
Разликата от близо 10 метра в нивата на Черно море и естествения проток в
местността ”Пода”, залива/езерото ”Узунгерен” (защитена зонаBG0000242 на
НЕМ НАТУРА 2000) и яз. ”Мандра” е трябвало да се преодолява с помощта на
система от диги, канал и шлюзове. Язовирът събира водите си от Мандренските
реки (Русокастренска, Средецка, Факийска и Изворска) има общ обем от 145,8
млн. м3, полезен обем - 123,6 млн. м3 и площ от 32,6 км2.

В яз. ”Мандра” се вливат следните реки:


Река Средецка извира северозападно от вр. „Тетрабаир”, като в горното си
течение носи името Старата река. Влива се в язовир „Мандра” източно от с.
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Дебелт. Речната й тераса е формирана в участъка северно от линията „Драчево Проход” и източно от линията „Проход - Радойново - Малина”.
За начало на р. Русокастренска е приета р. Чаирска, която извира на 3 км
източно от с. Крумово градище, община Карнобат. Влива се в язовир „Мандра”
при с. Константиново. Речната й тераса е формирана в участъка източно от
линията „Черково - Детелина” и южно от линията „Детелина - Аспарухово Трояново”.
Река Факийска извира на около 2,5 км северно от с. Странджа, община
Болярово, област Ямбол – в близост до българо - турската граница. Влива се в
бившето Мандренското езеро североизточно от с. Присад и югозападно от
с.Димчево. Терасата на реката е формирана в нейното долно течение, след
с.Росеново, а в последните 17 км до устието максимална ширина, до към 2 км,
се наблюдава при с.Зидарово.
Река Изворска извира на около 4 км югозападно от с.Индже войвода, община
Созопол и се влива в язовир „Мандра” югоизточно от с.Димчево. Речната й
тераса е формирана в участъка северно от линията „Зидарово - Веселие”.

1.1. Индустриални източници на отпадъчни води
Големите индустриални предприятия и съоръжения са сред основните замърсители на
Бургаския залив и езерата около него. Най-важните от тях са следните:








“Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – основна площадка – предприятието е с основна
дейност нефтопреработване, отпадъчните води от площадката, след централна
пречиствателна станция (ЦПС), се заустват във –ІІро предезеро от Системата
окислителни езера;
“Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – Нефтен терминал “Росенец“ – отпадъчните води
от площадката, след ЛПС, се заустват в четвърто окислително езеро – естествена
влажна зона;
“Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр. Варна – “Петролна база Бургас“ – площадка за
съхранение на нефтопродукти (бензин, дизелови горива)-отпадъчните води
след ЛПС се заустват в канала/гарда, свързващ ез. Вая с Черно море;
“Строителни материали“ АД – “Флотационна фабрика “Върли бряг“ с пречиствателно съоръжение хвостохранилище – отпадъчните води след
пречиствателното съоръжение се заустват в яз. Мандра;
“Бургаски корабостроителници“ АД, гр. Бургас–завод за кораборемонт и
корабостроене. Отпадъчните води, след ЛПС се заустват в Черно море, в пояс на
санитарна охрана;
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Бургаско езеро “Вая – 96” ООД - кариера за пясък. Отпадъчните води след
утаяване в два броя утаителни съоръжения за механично и гравитационно
утаени производствени отпадъчни води се заустват в езеро “Вая”.
“Андела” АД, гр. Бургас – хвостохранилище “Горно Езерово”. Отпадъчните води
след ЛПС се заустват в Бургаско езеро.
“Завод за строителни конструкции Лозово” АД, гр. Бургас, Северна промишлена
зона зауства отпадъчни води след ЛПСОВ в езеро ”Вая”.
ГПСОВ, Бургас, експлоатирана от “ВиК” ЕАД, гр. Бургас. Има проектен капацитет
на пречиствателните съоръжения Qср.дн–1388 л/сек. и е с конвенционална
схема за механично и биологично пречистване на отпадъчните води от гр.
Бургас (без к-с “Меден рудник”), с изградени съоръжения за отстраняване на
биогенните елементи азот и фосфор. Пречистените води се заустват в езеро
“Вая”.
“Пристанище Бургас” АД – терминал “Запад” реализира проект за включване на
отпадъчните води към ГПСОВ “Бургас“.

1.2. Защитени територии и зони за опазване/защита
В непосредствена близост до Бургаския залив се намират множество защитени
територии от различни категории/степени на защита, повечето включени в състава на
ЗЗ в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 (разгледани подробно по-горе).
Основната причина за високата консервационна ценност на Бургаските влажни зони,
вкл. и на Поморийското езеро, е обстоятелството, че те се намират на естествения
миграционен път на прелетните птици по черноморското крайбрежие, известен като
ViaPontica, и предоставят място за зимуване, размножаване, почивка и/или изхранване
на прелитащите/мигриращите към/от юг различни видове птици, някои от които
световно застрашени или ценни за биологичното разнообразие на Европейския съюз.
През 1980 г. северната част на Атанасовското езеро е обявена за резерват, а
следващата година южната му част и териториите непосредствено до водното
огледало са обявени за буферна зона към резервата. През 2007 г. буферната зона е
прекатегоризирана на ЗМ “Бургаски солници”. Резерватът съвместява солодобив и
опазване на биологичното разнообразие. Атанасовското езеро е много популярно сред
природо любители, орнитолози и фотографи от страната и чужбина, тъй като това е
най-богатото на птици място в България, а заедно с Босфора и Гибралтар, езерото е
едно от най-известните места в Европа за проследяване на миграцията. През пролетта
и есента над територията му преминават над 240 хиляди щъркели, 60 хиляди грабливи
птици, 30 хиляди пеликани. На територията му са установени повече от 250 вида висши
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растения. Голямата соленост на водите определя наличието на специфични растителни
видове като солянка, морска суеда, гърлица, тръстика, тънколистен папур, морски
пелин и др.
Местността Пода е разположена на юг от центъра на Бургас по продължението на
международен път Е 87, близо до разклонението му за бургаския квартал Крайморие.
Пода, също Под или Подът, е блатна местност с оттока (пороса) на Мандренското езеро
към Черно море в землището на Бургас. Там се намира единствената смесена чаплова
колония в близост до голям град. Площта на защитената местност „Пода“ е само 100,7
хектара. В нея са наблюдавани 262 вида птици, което я нарежда сред най-богатите в
орнитологично отношение местности в Европа. Мястото е съхранило огромно
количество биоразнообразие в административните граници на град Бургас.
Ченгене скеле, срещано и като Цингене скела, е защитена местност източно от Бургас.
Тя се простира на 160 хектара и обхваща както част от едноименния залив Ченгене
скеле (или Цигански залив - оттук и наименованието Цингене скеле), така и част от
землището на бургаския квартал Крайморие и на село Маринка. Местността е
включена в списъка със защитените местности през 1995 година. Обявена е като
защитена местност с цел опазване на естествени местообитания на защитени и редки
видове птици включени в Червената книга на България и списъка на застрашените
видове в Европа. Срещат се плътни тръстикови масиви с преобладаване на обикновена
тръстика, теснолистен папур и езерен камъш. В залива са установени 180 вида птици,
от които 52 са включени в Червената книга на България. Мястото е от огромно значение
като местообитание на малък корморан и блестящ ибис. На това място няколко пъти е
бил наблюдаван световно застрашеният и рядък тънкоклюн свирец.
Наводненията могат да оказват сериозно влияние върху консервационните
качества/свойства на водоемите прокрай Бургаския залив в две посоки. Първо
морските наводнения, свързани с нахлуване на високи морски вълни, могат да
прехвърлят значими маси солени води в практически сладководното Бургаско езеро и
така да доведат до масова смъртност на пресноводни хидробионти (водорасли,
безгръбначни, риби) с последващи замори и рязко влошаване на качествата на водите.
По-слабо влияние подобно явление би имало върху Мандренското езеро и Пода, и
особено в Атанасовското и Поморийското езера, чиято висока соленост би намаляла.
Възможно е обаче разрушаване на част от изградените солодобивни басейниизпарители и компрометиране на солодобива като цяло.
Съвършено друг сценарий е възможен при прииждане на високи вълни от приточните
системи на Бургаските езера, но темата са морските наводнения!
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2. Природни условия и процеси, които влияят на морските
наводнения в Бургаския залив
Върху мащабите на морските наводнения оказват влияние съществуващите природни
условия и процеси (вятър, вълнение, течения, релеф, геоморфология и в по-малка
степен геоложки строеж, литодинамика и др.).
2.1. Ветрови режим
Ветровият режим оказва влияние върху вълновия режим и водното ниво. Освен това
изследването на ветровия режим е необходимо за определяне на параметрите и
продължителността на действие на вълнението от различните посоки, когато липсват
преки измервания за тях. В резултат на това изследване се определя вълновият климат
в района, който от своя страна е основният силов фактор, обуславящ въздействието
върху брега и повишението на водното ниво.
Най-близките хидрометеорологични станции в случая са в Поморие и в Бургас, за които
има рози на вятъра в Климатичните справочници. Освен това могат да се използват и
данни от ХМС "Емине", тъй като те са най-представителни за вълнообразуващия вятър.
Данните са класифицирани по посока, скорост и продължителност.
Например честотата на силните ветрове по посока за ХМС-Бургас е дадена в
следващата таблица (%). Както се вижда категорично преобладават североизточните
ветрове (1/2 от случаите), следвани от северните ветрове (¼ от случаите).
Таблица 1. Честота на силните ветрове по посока (%)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

25,3

50,5

9,0

0,6

2,6

8,4

0,8

2,8

Броят на дните със силен вятър (над 14 м/с) е даден в следната таблица:
Таблица 2. Брой дни със силен вятър

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

3,3

3,7

3,3

1,9

1,5

1,4

1,1

1,2

2,2

3,1

3,3

2,3

28,3
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Вижда се, че най-много такива дни има през есенно-зимния сезон с максимум през
февруари, а най-малко – през лятото. Максималната скорост на вятъра за ХМС-Бургас с
различна обезпеченост е дадена в таблица 3.
Таблица 3. Максимална скорост на вятъра с различна обезпеченост (м/с) – скорост на вятъра,
която е възможна 1 път на n години

1

5

10

15

20

25

50

100

27

33

34

37

39

41

42

45

Максималната скорост на вятъра с различна обезпеченост по посоки е дадена в
следващата таблица:
Таблица 4. Максимална скорост на вятъра с различна обезпеченост по посоки

посока
N
NE
E
SE
S

1
20
22
15
10
13

5
26
29
18
15
20

10
29
32
20
17
23

25
32
36
22
21
27

50
35
38
23
23
31

100
39
40
24
25
35

Ветровият режим има пряко значение за определяне на ветровото подуване на
водното ниво.
2.2. Вълнови режим
Вълновият режим играе основна роля в степента на заливане на крайбрежните зони и в
преодоляването на защитни диги, дамби и стени. Преки натурни режимни измервания
на параметрите на ветровото вълнение в този район са извършвани в Бургас, но
данните са с малка продължителност и не са репрезентативни за екстраполация.
Поради това за изясняване на вълновия режим се прилага традиционният подход,
базиращ се на определяне на вълновите параметри в дълбоководието в зависимост от
вълнообразуващите фактори: скорост, посока и продължителност на действието на
вятъра и вълновия разгон. За целта могат да се използват данни от ИО-БАН (Таблица 5).
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Таблица 5. Вълнови параметри в дълбоководието при Поморие

Обезпеч.

Ср.височ.

Ср.дълж.

Ср.период

Вятър

Р, %

hm [m]

Lm

Tm

W [m/s]

4

4.50

124

8.9

30

99

2.80

83

7.3

19

4

2.75

81

7.2

20

99

2.05

66

6.5

15

4

3.00

95

7.8

22

99

1,65

63

6.4

12

посока

E

SE

S
Забележка: р- обезпеченост; v - скорост на вятъра, H, T, L - средна височина, период и
дължина на вълната в дълбоководието.
Необходимо е да се направят съответните изчисления и за обезпеченост 5%, 1% и 0,1%.
Районът на Бургас (Бургаския залив) е със сложна геоморфология, която предизвиква
трансформационни, рефракционни и дифракционни ефекти при придвижването на
ветровата вълна към брега.
Има участъци, които не са изложени на пряко на вълновото въздействие с голяма
интензивност. Бургаският залив е най-големият залив по Българското Черноморско
крайбрежие, обхващащ акваторията между Поморие и Созопол. Коефициентът му на
разчлененост е много голям – 4,3. Крайните му точки (Поморие и Созопол) „привличат“
и отклоняват значителна част от вълновите лъчи следствие на рефракцията.
Допълнително вълновата картина се усложнява от дифракцията. Тя се проявява в
следните точки:






глава на стария ограден мол;
глава на новия ограден мол;
глава на новия мол (терминал 2А);
глава на западния терминал;
североизточен ъгъл на пристанището на „Трансстрой Бургас“.

Параметрите на вълнението от NE, E и SE в дълбоководието са определени в
разработки на ИО-БАН.
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Таблица 6. Вълнови параметри в дълбоководието

Обезпеч.

Ср.височ.

Ср.дълж.

Ср.период

Вятър

Р, %

hm [m]

Lm

Tm

W [m/s]

4

4,60

124

8,9

34

99

3,40

97

7,9

24

4

4,50

124

8,9

30

99

2,80

83

7,3

19

4

2,75

81

7,2

20

99

2,10

66

6,5

15

Посока

NE

E

SE
Забележка: р- обезпеченост; v - скорост на вятъра, H, T, L - средна височина, период и
дължина на вълната в дълбоководието.
Необходимо е да се направят съответните изчисления и за обезпеченост 5%, 1% и 0,1%.
Вълновият режим в зоната на конкретните обекти (след трансформация и рефракция
на вълнението) се определя по изчислителен път в съответствие с действащите норми
за проектиране на ХТС или с помощта на математическо моделиране.
При наличие на прегради (оградни съоръжения, силно изразени носови форми и др.)
се провеждат дифракционните изследвания. Резултатите от тях се представят графично
във вид на карти с изолиниите на височината на вълните със стъпка 0.1 m или същите
данни на карта със стойности върху равномерна мрежа със стъпка 20 m.
Общо за заливовидните форми с южна или северна експозиция в разглеждания район
е характерно това, че най-косо подхожда щормовото източно вълнение. То обаче е с
най-големи параметри. Продължителността на действие на вълнението може да се
определи от анализ на реални щормове (за щормовете с рядка повторяемост).
2.3. Колебания на морското ниво
Средното водно ниво по Балтийска система е (-0,28 m). Режимът на морското водно
ниво се формира от взаимодействието на приливно-отливните, сгонно-нагонните и
метеорологични колебания. Колебанията на водното ниво са определени по данни от
регионалната станция на ГУХМ. Приливните вълни в Черно море са с височина 3÷15 cm
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и период 12÷13 часа. Сгонно-нагонните изменения на нивото достигат 60 cm и период
от няколко часа до две денонощия. Сейшовите колебания са най-изразени в заливите
/амплитудата им е от 1 до 50 cm, а периодът от 10 до180 min/. За разглеждания район с
най-голямо значение са сгонно-нагонните изменения:
Таблица 7. Колебания на водното ниво за района на Бургас

Р,%

99

10

5

4

2

Max, см

28,25

55,75

61,50

63,00

67,75

Min, см

-25,80

-52,70

-58,00

-59,50

-64,50

А, см

54,05

108,45

119,50

122,50

132,25

Пояснение: А - амплитуда
Таблица 8. Колебания на морското ниво за района на Поморие

Колебание

Повторяемост: 1 път на n години
1

10

25

50

Max, см

28

56

63

68

Min, см

-26

-53

-60

-65

А, см

54

109

123

133

Необходимо е да се направят съответните изчисления и за обезпеченост 5%, 1% и 0,1%.
При определяне на наводнените територии в този пример е прието повишение на
водното ниво до 3 м. Скоростта на повишение на водното ниво в дългосрочен план
може да се приеме минимум 3 mm/год. (т.е. за срок от 100 години - 0,3 m).
2.4. Морфоложка, геоложка и литоложка характеристика
Характерна географска форма е Поморийският полуостров. Поморийската лагуна е
отделена от морето с пясъчна коса, укрепена впоследствие с каменно-насипна дамба.
Между Несебър и Поморие по брега се разкриват долно- и средносарматски
седименти от кримско-кавказски тип. Те са представени от глинести мергели,
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пясъчници и сравнително по-устойчиви на абразията оолитни варовици, които
изграждат вдадените в морето носове на Несебър и Поморие (градът е изграден върху
т.н. новочерноморска тераса). Според наши учени старият град е бил остров с поголяма площ от сегашната. Сарматските седименти обаче бързо са били разрушавани,
от една страна, а от друга растежът на двете пясъчни ивици (северната и западната) са
причленили острова към сушата, т.е. образувало се е двойно томболо и лагуна.
Коефициентът на разчлененост на брега между Несебър и Поморие е 1,57, а между
Поморие и Созопол – 3,88 (заливовиден бряг с голяма разчлененост).Средната
дълбочина на долната граница на подводния брегови склон е 18-20 m, а средният
наклон – 0,009-0,010.
Районът е богат на скални банки, изградени от неогенски пясъчници и варовици. Пред
Поморие са разположени Поморийският риф, Кръстова банка, Ставро банка и
Поморийска банка. Абразионна тераса е формирана върху подводното продължение
на нос Кротирия и Лахна. В югоизточна посока пред Сарафовското свлачище са
разположени риф Сока и скалите Блонд и Спитфаер, а източно от Бургаското
пристанище – Бургаският риф.
Подводният брегови склон е покрит със средно- и дребнозърнест пясък. Средният му
наклон е 0,01.
Няма свлачищни процеси, но брегът при Поморие е заливаем при щормови нагони
(регистрирани са наводнения на града).
Бургаският залив е част включва обширните лимани: Атанасовско езеро (площ 25 km2)
и Бургаско-Мандренския лиман (площ 109 km2), които са отделени от морето с широки
и дълги плажове. При морско наводнение обаче именно през тези места е възможно
навлизане на морски води.
В този район е най-значителното свлачище по Южното Черноморие – Сарафовското.
Съгласно сеизмичното райониране на Р. България от 1987 г. територията на обекта се
намира в район с интензивност на сеизмичните процеси от VII степен по скалата на
Медведев-Шпонхойер-Карник с коефициент на сеизмичност Кс=0,10.
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2.5. Техногенни условия
Разглежданият участък попада в Бургаски брегоукрепителен район съгласно
Генералната схема за брегоукрепване на Българското Черноморско крайбрежие.
Поморие попада в подрайон гр. Поморие (от калолечебницата до нос Кротирия). В този
район са изградени множество брегоукрепителни съоръжения: буни, тирета,
вълноотбойни стени и каменно-насипни дамби. Строителството на буни започва от
1925-1930 г. по североизточния бряг, но има останки от брегозащитни съоръжения от
преди това.
Пристанището на Поморие се състои от един ограден мол изграден преди 24 години
като пристанищен ограден мол. Той е с експлоатационна ширина 7 m на тялото и 31 m
на крилото. Молът е със солидна бронировка от тетраподи от страна море и мощен
непреливаем вълнобой. Оборудван е с подкранов път със стандартно междурелсии
10,5 m и 8 бр. 100-тонни боларди. Прекарани са комуникационни канали за ток и
електричество в близост до кордонната линия. В тила на пристанището има
брегозащитни стени и рибарски хелинг.
Характерни брегозащитни комплекси в разглеждания район са бунната система при
Сарафово и Бургас.
В Бургаското пристанище са изградени мащабни оградни молове и молове-кейове.
Съществуват и други пристанища – рибното пристанище, пристанището на КРЗ-Булярд,
пристанището на МТБ на „Трансстрой-Бургас“, пристанището на КРЗ „Илия
Бояджиев“.Подробен списък на хидротехническите съоръжения по брега е даден в
следващата таблица.
Таблица 9. Списък на хидротехническите съоръжения в разглеждания район
№

Съоръжение
(код БДЧР)

194

195

Община

Местоположение
(населен
о място)

Дамба АхелойПоморие

Поморие Ахелой

Брегозащитен
вълнолом -

Поморие Поморие

Констр
укция

КН

Състояни
е

Л

Поморие
С

МЛ

Координати

начало

край

N42037`25,70``

N42034`48,78``

Е27038`03,46``

Е27037`57,54``

N42034`27,74``

N42034`30,23``

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение
(код БДЧР)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

Местоположение
(населен
о място)

Констр
укция

Състояни
е

тире
196

Буна 1
Поморие

Поморие Поморие

КН

Л

Решения за
по-добър живот

Координати

начало

край

Е27038`12,64``

Е27038`11,18``

N42034`22,89``
Е27038`09,92``

(Поморие 1)
197

Буна 2
Поморие

Поморие Поморие

КН

Л

N42034`21,59``

N42034`20,90``

Е27038`11,10``

Е27038`09,06``

N42034`20,90``

N42034`07,57``

Е27038`09,06``

Е27038`18,37``

N42034`02,64``

N42034`01,54``

Е27038`25,87``

Е27038`22,15``

N42033`51,80``

N42033`50,81``

Е27038`36,87``

Е27038`32,98``

N42033`47,82``

N42033`46,77``

Е27038`38,87``

Е27038`35,71``

N42033`43,61``

N42033`43,05``

Е27038`40,28``

Е27038`38,22``

N42033`40,16``

N42033`39,21``

Е27038`44,82``

Е27038`41,99``

(Поморие 2)
198

Дамба
Поморие

Поморие Поморие

КН

Д

(Дамба
Поморие 1)
199

200

201

202

203

204

Буна 3
Поморие
(Поморие 3)

Поморие Поморие

Буна 4
Поморие
(Поморие 4)

Поморие Поморие

Буна 5
Поморие
(Поморие 5)

Поморие Поморие

Буна 6
Поморие

Поморие Поморие

Буна 7
Поморие
(Поморие 6)

Поморие Поморие

Буна 8

Поморие Поморие

КН

КНТ

КН

КН

КНТ

КН

Д

Д

Д

МЛ

Д

МЛ

N42033`35,87``

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение
(код БДЧР)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

Местоположение
(населен
о място)

Констр
укция

Състояни
е

Решения за
по-добър живот

Координати

начало
Поморие
205

Буна 9
Поморие

край

Е27038`45,75``
Поморие Поморие

КНТ

Д

N42033`32,48``

N42033`31,57``

Е27038`50,20``

Е27038`46,45``

N42033`26,74``

N42033`24,78``

Е27038`57,91``

Е27038`53,76``

N42033`21,37``

N42033`19,12``

Е27039`09,03``

Е27039`03,44``

N42033`19,12``

N42033`16,17``

Е27039`03,44``

Е27039`00,72``

(Поморие 7)
206

Буна 10
Поморие

Поморие Поморие

КНТ

Д

(Поморие 8)
207

Буна 11
Поморие

Поморие Поморие

КНТ

Д

(Поморие 9)
208

209

210

211

Дамба при
фара

Поморие Поморие

Ограден мол
рибарски
хелинг
(Поморие 10)

Поморие Поморие

Брегозащитни
стени

Поморие Поморие

Ограден мол
яхтклуб
Поморие

Поморие Поморие

КН

КНТ

Д

Д

N42033`12,07``
Е27038`56,59``

Б

С

Д

Д

N42033`12,32``

N42033`09,59``

Е27038`51,12``

Е27038`42,47``

N42033`09,59``

N42033`07,86``

Е27038`42,47``

Е27038`42,02``

N42033`11,44``

N42033`11,20``

Е27038`35,73``

Е27038`34,06``

(Поморие 11)
212

Брегозащитни
стени между
яхтклуб и
пристанище

Поморие Поморие

Б

Д

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение
(код БДЧР)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

Местоположение
(населен
о място)

Констр
укция

Състояни
е

Решения за
по-добър живот

Координати

начало

край

N42033`11,20``

N42033`11,03``

Е27038`34,06``

Е27038`32,08``

N42033`12,35``

N42033`04,43``

Е27038`32,56``

Е27038`20,23``

N42033`12,35``

N42033`19,45``

Е27038`32,56``

Е27038`24,93``

N42033`19,45``

N42033`52,05``

Е27038`24,93``

Е27036`4010``

N42033`39,98``

N42033`38,70``

Е27037`53,67``

Е27037`52,60``

N42033`50,06``

N42033`48,04``

Е27037`23,96``

Е27037`23,30``

N42033`54,86``

N42033`51,97``

Е27037`01,36``

Е27037`00,65``

Поморие
213

214

Дамба преди
пристанище
Поморие

Поморие Поморие

Ограден мол
пристанище
Поморие

Поморие Поморие

КН

С

Д

Д

(Поморие
пристанище)
215

216

217

Рибарски
хелинг

Поморие Поморие

Дамба
Поморие
южен бряг

Поморие Поморие

Буна 1
Поморие
южен бряг

Поморие Поморие

Б

КН

КН

Д

Д

Л

(Поморие 12)
218

Буна 2
Поморие
южен бряг

Поморие Поморие

КНТ

Д

(Поморие 13)
219

Буна 3
Поморие
южен бряг
(Поморие 14)

Поморие Поморие

КНТ

Д

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение
(код БДЧР)

220

Буна 4 с хелинг
Поморие
южен бряг

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

Местоположение
(населен
о място)

Поморие Поморие

Констр
укция

КН

Състояни
е

Д

Решения за
по-добър живот

Координати

начало

край

N42033`52,05``

N42033`49,19``

Е27036`40,10``

Е27036`40,07``

N42033`51,55``

N42033`49,89``

Е27036`32,22``

Е27036`34,02``

N42033`50,09``

N42033`47,39``

Е27036`28,69``

Е27036`30,73``

N42033`36,30``

N42033`38,03``

Е27036`09,54``

Е27036`08,56``

N42033`38,03``

N42033`39,97``

Е27036`08,56``

Е27035`50,00``

N42033`42,84``

N42033`41,94``

Е27035`45,80``

Е27035`44,27``

(Поморие 15
кв. Св. Георги)
221

222

223

224

225

226

227

228

Буна 5
Поморие
южен бряг

Поморие Поморие

Буна 6
Поморие
южен бряг

Поморие Поморие

Буна 7
Поморие
южен бряг

Поморие Поморие

Дамба нос
Кротирия

Поморие Поморие

Буна 1 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

Буна 2 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

Буна 3 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

Буна 4 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

КН

КН

КН

КН

КН

КН

Л

Л

Л

Д

Д

Л

N42033`45,48``
Е27035`42,83``

КН

Л

N42033`47,78``
Е27035`39,13``

КН

Л

N42033`49,00``
Е27035`36,97``

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение
(код БДЧР)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

Местоположение
(населен
о място)

Констр
укция

Състояни
е

Решения за
по-добър живот

Координати

начало
229

230

Буна 5 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

Буна 6 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

КН

Л

край

N42033`49,60``
Е27035`34,83``

КН

Д

N42033`49,04``

N42033`51,11``

Е27035`32,43``

Е27035`32,93``

(Поморие Св.
Георги 1)
231

232

233

Буна 7 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

Буна 8 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

Буна 9 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

КН

Д

N42033`51,07``
Е27035`28,52``

КН

Д

N42033`51,48``
Е27035`24,61``

КН

Д

N42033`51,94``

N42033`53,14``

Е27035`20,55``

Е27035`20,68``

(Поморие Св.
Георги 2)
234

235

Буна 10 нос
Кротирия юг

Поморие Поморие

Дамба с
триъгълни
уширения и
къси буни

Поморие Поморие

КН

МЛ

N42033`51,83``
Е27035`16,28``

КН

Д

N42033`52,84``

N42033`38,82``

Е27035`12,91``

Е27034`30,69``

N42033`35,85``

N42033`38,82``

Е27034`31,55``

Е27034`30,69``

(Дамба
Поморие Св.
Георги 1)
236

Буна 1 нос
Лахана

Поморие Поморие

КН

Д

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

(код БДЧР)

Местоположение
(населен
о място)

Констр
укция

Състояни
е

Решения за
по-добър живот

Координати

начало
237

238

239

240

241

242

243

244

Буна 1 – бивш
санаториум
МО Сарафово

Бургас

Буна 2 – бивш
санаториум
МО Сарафово

Бургас

Буна 3 – бивш
санаториум
МО Сарафово

Бургас

Буна 4 – бивш
санаториум
МО Сарафово

Бургас

Буна 5 – бивш
санаториум
МО Сарафово

Бургас

Буна 6 – бивш
санаториум
МО Сарафово

Бургас

Буна 7 – бивш
санаториум
МО Сарафово

Бургас

Буна 1
Сарафово

Бургас

Сарафово

КН

Л

край

N42033`25,86``
Е27032`35,90``

Сарафово

КН

Л

N42033`27,11``
Е27032`34,89``

Сарафово

КН

Л

N42033`27,45``
Е27032`32,95``

Сарафово

КН

Л

N42033`28,99``
Е27032`31,23``

Сарафово

КН

Л

N42033`30,08``
Е27032`29,52``

Сарафово

КН

Л

N42033`30,57``
Е27032`28,04``

Сарафово

КН

Л

N42033`31,19``
Е27032`25,76``

Сарафово

КНТ

МД

N42033`29,02``

N42033`34,07``

Е27032`00,00``

Е27031`56,03``

N42033`26,75``

N42033`32,70``

Е27031`52,37``

Е27031`47,03``

(Сарафово 1)
245

Буна 2
Сарафово
(Сарафово 2)

Бургас

Сарафово

КНТ

МД

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

(код БДЧР)

246

Буна 3
Сарафово

Бургас

Местоположение
(населен
о място)

Сарафово

Констр
укция

КНТ

Състояни
е

МД

Решения за
по-добър живот

Координати

начало

край

N42033`25,69``

N42033`30,34``

Е27031`43,16``

Е27031`39,41``

N42033`25,71``

N42033`27,69``

Е27031`32,44``

Е27031`31,14``

N42033`22,62``

N42033`25,78``

Е27031`25,26``

Е27031`22,92``

N42033`18,79``

N42033`23,02``

Е27031`15,84``

Е27031`12,27``

N42033`14,89``

N42033`19,04``

Е27031`07,87``

Е27031`03,16``

N42033`09,49``

N42033`14,82``

Е27031`01,47``

Е27030`53,29``

N42033`14,82``

N42032`24,04``

Е27030`53,29``

Е27029`55,72``

N42032`00,92``

N42031`56,58``

Е27029`39,15``

Е27029`36,73``

N42029`50,29``

N42029`50,35``

(Сарафово 3)
247

Буна 4
Сарафово

Бургас

Сарафово

КН

МЛ

(Сарафово 3)
248

Буна 5
Сарафово

Бургас

Сарафово

КН

МЛ

(Сарафово 4)
249

Буна 6
Сарафово

Бургас

Сарафово

КН

Л

(Сарафово 5)
250

Буна 7
Сарафово

Бургас

Сарафово

КН

Л

(Сарафово 6)
251

Буна 8
Сарафово

Бургас

Сарафово

КНТ

МД

(Сарафово 7)
252

253

254

Дамба
Сарафово

Бургас

Дамба-шпора
при солниците

Бургас

Буна 303

Бургас

Сарафово

КН

Солницит
е

КН

Бургас

КН

Д

Д

МЛ

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Община

(код БДЧР)

Местоположение
(населен
о място)

Констр
укция

Състояни
е

Бургас
255

256

257

258

Буна 302
Бургас

Бургас

Буна 301
Бургас

Бургас

Естакада
Бургас

Бургас

Ограден мол
на пристанище
Бургас

Бургас

Бургас

Бургас

КН

КН

Бургас
пред
казиното

Б

Бургас

С

МЛ

Л

Д

Д

Решения за
по-добър живот

Координати

начало

край

Е27029`03,68``

Е27029`01,92``

N42029`41,60``

N42029`41,90``

Е27029`02,95``

Е27029`00,54``

N42029`36,70``

N42029`37,08``

Е27029`01,43``

Е27028`58,68``

N42029`43,84``

N42029`42,67``

Е27029`00,22``

Е27029`12,04``

N42029`24,98``

N42028`53,51``

Е27028`43,40``

Е27028`59,51``

N42028`22,77``

N42029`00,69``

Е27028`36,49``

Е27028`43,74``

(Бургас
пристанище)
258

259

Нов ограден
мол на
пристанище
Бургас

Бургас

Терминал 2А –
широк мол

Бургас

Бургас

Бургас

С

Б

Д

Д

N42028`44,88``
Е27028`08,22``

(Бургас
пристанище 2)
260

Терминал
Запад – широк
мол
(Бургас
пристанище 3)

Бургас

Бургас

Б

Д

N42029`00,09``
Е27027`34,71``

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

Съоръжение

Община

(код БДЧР)

Местоположение
(населен
о място)

Констр
укция

Състояни
е

Решения за
по-добър живот

Координати

начало
261

262

263

264

265

Кейова стена
„КРЗ порт
Бургас“

Бургас

Пристанище на
ТрансстройБургас

Бургас

Дамба

Бургас

Дамба КРЗ
„Илия
Бояджиев“

Бургас

Северен
ограден мол
на КРЗ „Илия
Бояджиев“

Бургас

Южен ограден
мол на КРЗ
„Илия
Бояджиев“

Б

Д

N42029`00,85``
Е27027`04,79``

(Бургас 1)
266

Бургас

край

Бургас

(Бургас 2)

Източник: БДЧР-Варна.

Бургас

С

Бургас
северно
от КРЗ
„Илия
Бояджие
в“

КН

Бургас
КРЗ
„Илия
Бояджие
в“

КН

Бургас
КРЗ
„Илия
Бояджие
в“

С

Бургас
КРЗ
„Илия
Бояджие
в“

С

Д

Л

Д

Д

Д

N42028`56,79``

N42028`38,33``

Е27026`58,25``

Е27026`51,59``

N42028`03,52``

N42028`01,08``

Е27026`48,54``

Е27026`48,99``

N42027`57,34``

N42027`49,27``

Е27026`50,33``

Е27026`56,25``

N42027`49,27``

N42027`34,85``

Е27026`56,25``

Е27026`22,36``

N42027`32,81``

N42027`23,03``

Е27027`13,59``

Е27027`04,69``

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Решения за
по-добър живот

Пояснения:
1. Конструкциите са обозначени както следва:
- каменно-насипна с бронировка от едри скални блокове – КН
- каменно-насипна с бронировка от едри скални блокове и фигурни
елементи (тетраподи, хексалеги, тетраедри или тетраедрони) – КНТ;
- от бетонни и/или стоманобетонни елементи – Б;
- смесена – каменнонасипна и стоманобетонни елементи – С;
- кесони – К;
- метална – М;
- пясък – П;
- други – Д;
2. Състоянието на конструкциите е оценено в следните степени:
- много добро – не се нуждае от ремонтни работи - МД;
- добро – нуждае се от незначителни ремонтни работи - Д;
- лошо – нуждае се от значителни ремонтни работи - Л;
- много лошо – нуждае се от капитален ремонт - МЛ.
3. В колона 2 в скоби е дадено наименованието на съоръжението според БДЧР.
Липсата на такова наименование означава, че съоръжението е
новорегистрирано.

3. Указания и пример за избор на мерки за УРН
3.1. Анализ на състоянието
Първата стъпка при избор на мерки е да се направи анализ на състоянието по
отношение на намаляване на риска от наводнения в РЗПРН.
3.1.1. Първоначално трябва да се прегледа ПОРН и определените РЗПРН. От
съществено значение е информацията за миналите наводнения и критериите с
техните прагови стойности, които са превишени, за да бъде класифициран
районът като „значим”.
За конкретния морски район, това са наводненията в град Поморие през 1979 г. (кв.
Св. Георги), август 2001 г., декември 2001 г., 2002 г. и 2010 г. Две от тези наводнения през 1979 и 2002 г. са големи, с щети над 100 хил. лв. и 4 жертви.
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3.1.2. Приемаме като даденост наличната информация, която ще бъде получена по
други поръчки или я има в системата на МОСВ:
 Подробни карти на РЗПРН изготвени върху цифров модел на релефа.
 Чрез модел, са установени и нанесени залетите райони и нивата на водата
(дълбочините) при три вероятности – веднъж на 20, на 100 и на 1000 години.
 От бази данни се получава информация за наличните защитни съоръжения в
района (морски буни и дамби, езерни диги и др.), както и за намиращите се
там прагове, бентове и други прегради на водното течение. Също – за
тяхното състояние.
3.1.3.
Очертават се засегнатите територии и се идентифицират по вид – жилищни,
промишлени, зони за отдих и т.н. Прави се при различни вероятности
(висока, средна и ниска). В основни линии се преценява вида, материала,
състоянието и устойчивостта на сградите (предвид експозицията) в случай на
наводнение.
3.1.4. Очертават се и се изключват залетите зони, където нивото на водата е под
определените прагове за обществено приемливо ниво, приети в
Концепцията за национално приемливо ниво на защита – примерно 1 м за
жилищни зони, 1 м за промишлени зони и 1 м за зони за отдих и реакреация.
3.1.5.
В останалата, в риск от заливане територия, се определят и се анализират
засегнатите обекти от социалната и от техническата инфраструктура. Да се
събере допълнителна информация и се анализира състоянието и
потребностите. Да се очертаят и отбележат на картите обекти и зони.
Акцентира се върху следните обекти, дейности и институции:
 Отбелязват се основните транспортни комуникации в района – пътища и
мостове. Също, ж.п- и автогара, пристанища.
 Отбелязват се жизненоважните обекти за хората – болници и
администрации, снабдяване с храна и вода, противопожарна служба и др.
 Обозначават се важни обекти за стопанската дейност – електро- и
газоразпределителни станции, помпени станции, разтоварища и др.
 Водоизточниците и техните СОЗ, пречиствателни станции за води и за
отпадъчни води (ПСПВ и ПСОВ), канални помпени станции за отпадъчни
води (КПС).
 Преценява се проводимостта и състоянието на речните корита, особено се
акцентира на „тесните места” – тези участъци са известни, има ги в аварийни
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планове, планове за годишни проверки и др. Също - на основните канали за
оттичане на водите (охранителни канали).
Основните клонове на канализационните мрежи на населените места и
дренажни системи, тяхното състояние и възможности.
Отбелязват се значимите обекти – потенциални източници на замърсяване в
случай на наводнения. Особено тези, включени в Seveso и подлежащи на
КПКЗ - петролни бази, значими химически производства, съхранение на
опасни вещества и др.
Оценява се наличието и състоянието на складове за препарати за растителна
защита (пестициди и инсектициди). Също, депа за опасни, производствени и
за битови отпадъци, както и замърсени терени от минната дейност, сгуро- и
шламохранилища в района.
Отбелязват се паметниците на културно-историческото наследство и начина
за тяхната защита.
Нанасят се защитените територии и зоните включени в НАТУРА 2000.
Отбелязват се влажните зони (Рамсарски обекти), които могат да поемат част
от водните количества, но и могат да бъдат замърсени при наводнение.
В РЗПРН и извън него се идентифицират наличните стари речни корита, стари
връзки, направените корекции. Също, ниските райони като пасища,
селскостопански земи и други, които могат да поемат високата вълна или
където могат да се направят полдери.
Идентифицират се наличните нарушени речни участъци от добив на
баластра, от ерозия или друга дейност в речните корита и заливаемите
ивици.
Отбелязват се нарушените горски терени (тези с голи сечи) във водосбора,
които подлежат приоритетно на залесяване, както и такива по бреговете на
реките.
Оценява се местоположението и състоянието на намиращите се нагоре по
течението язовири и ретенционни водохранилища (на техните стени,
съоръжения, степен на затлачване, схеми и инструкции за експлоатация и
ремонт, капацитет на персонала, финансово обезпечаване на дейностите и
т.н.). Особено внимание се обръща на потенциално опасните язовири вкл.
на приборите за следене на техните нива. Плановете за изграждане на нови
или ликвидиране на ненужни или опасни язовири.
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Преценява се необходимостта, подходящите места и основните параметри
за поставяне на мобилни, временни защитни съоръжения и прегради.
Оценяват се наличните системи за прогнозиране и за ранно
предизвестяване, за да може да се надграждат или включат към по-голяма
такава - те трябва да са структурирани и да се разглеждат на ниво речен
басейн.
Оценяват се наличните планове за действие при аварии: областни,
общински, фирмени такива, пътищата за евакуация на населението и др.
информация в тях.
Преоценяват се системите за наблюдение, пунктовете за мониторинг на
водите (валежи, речни и подземни води, морско ниво), по отношение
достатъчност и достоверност на информацията. Модели за обработка на
информацията и прогнозиране.
Информационно система за водите в реално време - преценява се по
отношение на: достатъчна по обем, достоверна и навреме получена. Това се
прави за различните нива на УРН – басейново, областно, общинско и
градско.
Анализира се наличния хардуер и софтуер за ГИС и картите, потребностите от
нова техника и т.н.
Състояние и капацитет на компетентните органи на различните нива –
басейново, областно, общинско и градско. Тяхното техническо и финансово
обезпечаване за изпълнение на задълженията свързани с УРН.
Степен на подготвеност и информираност на населението за защита от
наводнения, необходими коригиращи действия - информационни, обучение
и практически занятия, техническо и финансово обезпечаване и др. Оценяват
се за дадения РЗПРН.
Наличните планове за действие преди-, по време- и след наводнението,
както и тяхната актуализация.

По посочения по-горе начин (разбира се, само като пример и без ползване на модел),
за конкретния морски РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_07, при повишение на водното ниво
с 3 м над средното морско ниво, са определени като засегнати (залети в различна
степен) следните обекти:
1. Поморийско езеро – в момента Поморийското езеро се използва за солодобив и
калодобив. То е отделено от морето с естествена пясъчна коса, над която през 80-
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те години на м.в. е изградена противозаливна каменно-насипна дамба (дига). При
преливане на морето се нарушава дейността на солодобивните предприятия и се
уврежда лечебната кал. В обсега на заливане попада и съществуващия пясъчен
плаж, както и курортни постройки, вили, санаториуми, заведения за обществено
хранене и др. туристически и рибарски обекти;
2. Земеделски земи около Поморийското езеро;
3. Първокласен международен път І-9 „Дуранкулак – Варна – Бургас – Малко
Търново“;
4. Североизточния плаж на гр. Поморие до 6-та буна (при броене от север на юг) с
изградените в тила му заведения и ниско разположени хотели. На плажа е
изградена бунна система, но тя не препятства прякото навлизането на морските
води;
5. Ниската крайбрежна ивица на Стария град – няма ценни постройки;
6. Пристанището на Поморие и ивицата покрай крайбрежната алея от югозападната
част на града (основно асфалтирани и зелени площи);
7. Части от града северозападно от улица „Нео Анхиало“ и кв. „Свобода“ – жилищни
зони, обществени зони, площади, паркинги, магазини, заведения, аптеки, поща,
административни служби, общината, музея на солта, свободни (незастроени)
ниски заблатени терени;
8. Територията между кв. „Свобода“ и кв. „Червенков“ (сега кв. „Св. Георги“) –
незастроени терени, ж.п. линия Бургас-Поморие, ул. „Княз Борис І“ и ул. „Солна“,
които свързват Стария град със сушата, бивша лимонадена фабрика, производствени сгради, неработещи в момента;
9. Квартал „Св. Георги“ – жилищна зона, улици, автогара, ж.п. линия БургасПоморие, семейни хотели;
10. Незастроени ниски заблатени територии западно от кв. „Св. Георги“ в т.ч.път І-9
„Дуранкулак – Варна – Бургас – Малко Търново“, манастир;
11. Хотели и плажни заведения югозападно от кв. „Св. Георги“ към нос Кротирия;
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12. Зоната между бившия къмпинг „Европа“ и нос Лахана - път І-9 „Дуранкулак –
Варна – Бургас – Малко Търново“, ПСОВ-Поморие, земеделски земи, крайбрежна
плажна ивица;
13. Плажна ивица пред санаториум на МО;
14. Плажна ивица на кв. Сарафово и рибарско пристанище;
15. Атанасовското езеро и прилежащите му ниски зони до път І-9 „Дуранкулак –
Варна – Бургас – Малко Търново“, Бургаски солници, защитени зони;
16. Плажната ивица на Бургас, крайбрежната алея и заведенията около нея;
17. Пристанище Бургас и прилежащи ж.п. линии и коловози – складирани тръби за
газопровода „Южен поток“;
18. Рибно пристанище;
19. Пристанище на КРЗ „Булярд“;
20. Пристанище на „Трансстрой“, гр. Бургас;
21. Районът между ул. „Спортна“ и Бургаския затвор, от заливането на бул. „Тодор
Александров“ и ул. „Индустриална“ се прекъсва достъпа към южните райони на
Бургас, потопявайки тясната ивица морето се свързва с Бургаското езеро (Вая)
през съществуващата индустриална зона;
22. 75% от територията на кв. „Победа“ (бивш квартална тракийските изселници
Комлука) – ромската махала, „Бургас комерс“ АД;
23. Ниски територии около езерото Вая – ул. „Крайезерна“, СОМАТ, индустриални
зони, Свободна зона Бургас, земеделски земи, горски фонд; Части от Долно
Езерово – до ул. „Арбанаси“ – жилищна територия, индустриални терени, път
9008 между Долно Езерово и Братово, път 7909 между Братово и Горно Езерово,
пътя от Бургас за кв. Меден рудник, магазини, хипермаркет Мосю Бриколаж, ул.
„Комлушка низина“ и складовата зона около нея с депо за течни опасни отпадъци
от нефтопроизводството „Синята лагуна“ (черни езера) и сметище за строителни
отпадъци, Бизнес център „Вая“, защитени зони;
24. Пристанище КРЗ „Илия Бояджиев“ и пътя Бургас-Созопол;
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25. Ивицата между морето и Мандренското езеро – защитени влажни зони „Пода“,
рибарник, помпени станции, рибарници, пътят Меден рудник-Дебелт,
териториите до пътя;
Тези райони и обекти са показани на карти (вж. приложенията). Предвид големия
район е очевиден разнородния вид на териториите.
Изключват се (защрихованите територии), където водните нива са под тези, приети за
допустими по реда на „обществено приемливия риск”. Там няма да се правят оценки и
да се прилагат мерки.
ВАЖНА ОСОБЕНОСТ: Видимо в конкретния случай, при повишаване на морското ниво с
3 метра, ще се повишават и нивата на свързаните с морето езера Поморийско,
Анатасовско и Вая. Там, мерките за защита ще бъдат аналогични на тези прилагани при
речни (езерни) наводнения.

3.2. Извеждане на основните проблеми
Основните проблеми в разглеждания РЗПРН и тяхната връзка с националните приоритети са:

По приоритет 1: Опазване на човешкото здраве:




Залетите части от град Поморие, северозападно от улица „Нео Анхиало“ и кв.
„Свобода“ – жилищни зони, обществени зони, площади, паркинги, магазини,
заведения, аптеки, поща, административни служби, общината, музея на солта,
Залетите части на квартал „Св. Георги“ на гр. Поморие – жилищна зона, улици,
автогара, ж.п. линия Бургас-Поморие, семейни хотели;
Залетите 75% от територията на кв. „Победа“ на гр. Бургас (бивш квартална
тракийските изселници Комлука) – ромската махала.

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


прекъсва се път І-9 „Дуранкулак – Варна – Бургас – Малко Търново“ в района
назаблатени територии западно от кв. „Св. Георги“ на гр. Поморие.



от заливането на бул. „Тодор Александров“ и ул. „Индустриална“ се прекъсва
достъпа към южните райони на Бургас
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прекъсват се път 9008 между Долно Езерово и Братово, път 7909 между Братово
и Горно Езерово, и пътя от Бургас за кв. Меден рудник,



прекъсва се пътя Бургас-Созопол в ниската част (районът на КРЗ)



залива се пътят кв. Меден рудник на Бургас – Дебелт и териториите до пътя



залято е Пристанище Бургас и прилежащи ж.п. линии и коловози

По приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда



При преливане на морето над противозаливната, каменно-насипна дамба
(дига) на Поморийското езеро, се уврежда екосистемата вкл. и лечебната кал.
Залята е ПСОВ-Поморие до къмпинг „Европа“ и нос Лахана



Залети са Пристанище на КРЗ „Булярд“ и Пристанище на „Трансстрой“ в Бургас;



Особен риск представляват залетите складова зона около ул. „Комлушка
низина“ на гр. Бургас с депо за течни опасни отпадъци от нефтопроизводството
„Синята лагуна“ (черни езера) и сметище за строителни отпадъци



Заляти са защитени зони до езеро Вая;



Залята е защитена влажна зона „Пода“.

По приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението


преценена е необходимостта за повишаване на подготвеността на населението
за наводнения (тази задача ще бъде налична във всички РЗПРН)

По приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН



преценена е необходимостта от осигуряване на оперативна информация за УРН
необходимо е да се осигури адекватно реагиране на публичните институции
при наводнения
3.3. Формулиране на възможните алтернативи

За целите на примера, ще дадем по няколко възможни решения за всеки от
изведените проблеми:

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Решения за
по-добър живот

По приоритет 1: Опазване на човешкото здраве:


Залетите части от град Поморие, северозападно от улица „Нео Анхиало“ и кв.
„Свобода“ – жилищни зони, обществени зони, площади, паркинги, магазини,
заведения, аптеки, поща, административни служби, общината, музея на солта,

Решение 1. Надграждане на съществуващата вълнобойна стена с 1 м с дължина
1000 м
Решение 2. Направа на вълногасяща бронировка пред съществуващата вълнобойна
стена с дължина 1000 м
Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 1000 м


Залетите части на квартал „Св. Георги“ на гр. Поморие – жилищна зона, улици,
автогара, ж.п. линия Бургас-Поморие, семейни хотели;

Решение 1. Надграждане на съществуващата вълнобойна стена с 1 м с дължина
1000 м
Решение 2. Направа на вълногасяща бронировка пред съществуващата вълнобойна
стена с дължина 1000 м
Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 1000 м
Решение 4. Евакуация на хората от най-засегнатите райони


Залетите 75% от територията на кв. „Победа“ на гр. Бургас (бивш квартална
тракийските изселници Комлука) – ромската махала.

Решение 1. Евакуира се населението (предимно ромско)
Решение 2. Поставят се мобилни защитни прегради с дължина 1200 м

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


прекъсва се път І-9 „Дуранкулак – Варна – Бургас – Малко Търново“ в района на
заблатени територии западно от кв. „Св. Георги“ на гр. Поморие.
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Решение 1. Изпомпване на навлязлата в Поморийското езеро морска вода обратно в
морето зад дамбата (по холандска технология)


от заливането на бул. „Тодор Александров“ и ул. „Индустриална“ се прекъсва
достъпа към южните райони на Бургас

Решение 1. Направа на плътна бетонова стена-ограда с височина 1,5 м и дължина 2,5
км от източната страна по протежение на ул. „Индустриална“ с цел задържане на
морската вода в района на пристанищата


прекъсват се път 9008 между Долно Езерово и Братово, път 7909 между Братово
и Горно Езерово, и пътя от Бургас за кв. Меден рудник,

Решение 1. Направа на защитна насипна дига на кота +3,5 м (средна височина 1,5 м)
и дължина 1865 м от югоизточната страна на пътя между устията на реките
Русокастренска и Средецка.
Решение 2 – Надграждане с 1 м на съществуващите защитни диги между устията на
реките Русокастренска и Средецка с дължина 4,3 км.


прекъсва се пътя Бургас-Созопол в ниската част (районът на КРЗ)

Решение 1. Направа на защитна насипна дига на кота +3,5 м (средна височина 1,5 м)
и дължина 1600 м от североизточната страна на пътя.
Решение 2 – Повдигане на пътното платно в участък с дължина 1,6 км.


залива се пътят кв.Меден рудник - Дебелт и териториите до пътя

Решение 1. Направа на защитна насипна дига на кота +3,5 м (средна височина 1,2 м)
и дължина 200 м от южната страна на пътя.
Решение 2 – Повдигане на пътното платно в участък с дължина 0,2 км.


залято е Пристанище Бургас и прилежащи ж.п. линии и коловози

Решение 1 – Реконструкция на дъждовната канализация на пристанището с цел
бързо отвеждане на водата обратно в морето.
Решение 2 – Евакуация на ценна и скъпа техника.
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По приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда


При преливане на морето над противозаливната, каменно-насипна дамба
(дига) на Поморийското езеро, се уврежда екосистемата вкл. и лечебната кал.

Решение 1. Надзиждане на дамбата между Поморие и къмпинг Ахелой с 1 м и
дължина 7,4 км.
Решение 2. Направа на стоманобетонов вълнобой над съществуващата дамба с
височина 1,2 м и дължина 7,4 км.


Залята е ПСОВ-Поморие до къмпинг „Европа“ и нос Лахана

Решение 1. Реконструкция на съществуващото брегоукрепване чрез повдигане с 0,5 м
на вълнобоя в участък с дължина 800
Решение 2. Направа на защитна бетонова стена с височина около 1,3 м около ПСОВ с
дължина 600 м (като оваловка).


Залети са Пристанище на КРЗ „Булярд“ и Пристанище на „Трансстрой“ в Бургас;

Решение 1. Осигуряват се срещу заливане главните разпределителни ел. подстанции и
съоръжения
Решение 2. Засилва се защитата на резервоарите с горива и масла, химикали и други
опасни вещества


Особен риск представляват залетите складова зона около ул. „Комлушка
низина“ на гр. Бургас с депо за течни опасни отпадъци от нефтопроизводството
„Синята лагуна“ (черни езера) и сметище за строителни отпадъци

Решение 1. Издигат се дамби не позволяващи заливане на „черните езера” и
разпространение на нефтените отпадъци с дължина 800 м.
Решение 2. Направа на стоманена преграда (шпунтова стена) около застрашените
участъци с дължина 800 м.


Заляти са защитени зони до езеро Вая;
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Решение 1. Изпомпване на навлязлата в езерото Вая морска вода обратно в морето
(по холандска технология) – осъществява се в случай на влизане на видимо
замърсена вода.


Залята е защитена влажна зона „Пода“

Решение 1. Изпомпване на навлязлата в езерото Вая морска вода обратно в морето
(по холандска технология) – осъществява се в случай на влизане на видимо
замърсена вода.
Решение 2. Изграждане на съоръжения за осъществяване на хидравлична връзка
между защитената зона и морето (канал и савак) с цел бързо отводняване на
залетите територии.

По приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението


преценена е необходимостта за повишаване на подготвеността на населението
за наводнения (тази цел ще бъде актуална почти за всеки РЗПРН)
Решение 1. Изготвят се видио материали, брошури, провеждат се кръгли маси по
въпроса за наводненията в конкретния район
Решение 2. Провеждат се обучения, евакуации, сформират се доброволчески групи и
отряди.

По приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН


преценена е необходимостта от осигуряване на оперативна информация за УРН

Решение 1. Изгражда се система за непрекъснато следене на морското ниво,
атмосферно налягане, ветрови режим и прогнози, вкл. предаване на информация в
реално време


необходимо е да се осигури адекватно реагиране на публичните институции
при наводнения
Решение 1. Изгражда се известителна система за морски наводнения в района на
Поморие и Бургас
Решение 2. Провеждане на периодични тренировки и инструктажи за действия при
аварийни ситуации.
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3.4. Избор на алтернативи

За избор на изведените решения (алтернативи) по-долу е демонстрирано
приложението на метода на балните оценки.
Първата стъпка при него е да се определят критерии за оценка и съответни тегла. Това
е направено в следващата таблица.
Критерий
Степен на преодоляване на проблема
Разходи за изпълнение на алтернативата
(решението)
Срок за прилагане
Общо

Тежест
0,5
0,3
0,2
1

Втората стъпка от алгоритъма на балните оценки е да се оценят отделните
алтернативи, като се използват изведените критерии и се поставят оценки на всяка
алтернатива. За целта е взет примера с втория проблем от Приоритет 5: Необходимо е
да се осигури адекватно реагиране на публичните институции при наводнения. Това е
показано в следващата таблица.
Степен на
преодоляване на
проблема, в %
Решение 1.
Изгражда се
известителна
система за морски
наводнения в
района на Поморие
и Бургас
Решение 2.
Провеждане на
периодични

90%

20%

Разходи за
изпълнение на
алтернативата
(решението), лв.
150 000

7 000

Срок за прилагане,
дни

365

21 дни (7 пъти по 3
дни)
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Срок за прилагане,
дни

тренировки и
инструктажи за
действия при
аварийни ситуации
Третата стъпка от алгоритъма е да се приведат стойностите на различните критерии в
бални оценки. В примера са използвани два вида критерии според желаната целева
стойност. Например при първия критерий: Степен на преодоляване на проблема, се
цели максимизация на стойностите, докато при другите два критерия е обратно – целта
е да се получат минимални стойности.
Затова при двата вида критерии се използват различни формули за получаване на
балните оценки. При първия тип критерии, свързани с максимизация на стойностите се
използва следната формула:
БОn = (Пi/ Пmах)х 10 ,където
Пmax – представлява получената най-висока стойност на съответното решение
(алтернатива);
Пi – представлява стойността, която е получена от съответното предложено
решение (алтернатива).
При втория тип критерии, свързани с минимизация на стойностите се използва
следната формула:
БОn = (Пmin / Пi) х 10 ,където
Пmin – представлява предложената най-ниска стойност на съответния
показател;
Пi – представлява стойността, която е получена от съответното предложено
решение (алтернатива).
При използване на тази технология се получават балните оценки, представени в
следващата таблица.
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Степен на
преодоляване на
проблема
Решение 1.
Изгражда се
известителна
система за морски
наводнения в
района на Поморие
и Бургас
Решение 2.
Провеждане на
периодични
тренировки и
инструктажи за
действия при
аварийни ситуации

10.00

Разходи за
изпълнение на
алтернативата
(решението)
0.47

2.22

Решения за
по-добър живот

Срок за прилагане

0.19

10.00

10.00

За окончателно класиране на решенията (алтернативите), получените в горната
таблица балове трябва да се претеглят с изведените тегла, което е илюстрирано на
следващата таблица.
Степен на
преодоляване
на проблема
Тегло
Решение 1.
Изгражда се
известителна
система за
морски
наводнения в
района на
Поморие и
Бургас
Решение 2.

0,5
5.00

Разходи за
изпълнение на
алтернативата
(решението)
0,3
0.14

1.11

3.00

Срок за
прилагане

Общо

0,2
0.04

5.18

2.00

6.11
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Степен на
преодоляване
на проблема
Тегло
Провеждане на
периодични
тренировки и
инструктажи за
действия при
аварийни
ситуации

0,5

Разходи за
изпълнение на
алтернативата
(решението)
0,3

Срок за
прилагане

Решения за
по-добър живот

Общо

0,2

Така се получава, че второто решение е по-високо оцененото и следва да се
подберат мерки за изпълнението му. При наличие на останал финансов ресурс биха
могли да се използват получените бални оценки за вторичен подбор на решения до
пълно използване на целия наличен финансов ресурс.

3.5. Избор на мерки
При избора на мерки следва да се има предвид, че защитата от наводнения
никога не може да бъде пълна и безусловна – възможно е да бъде достигнато само
определено ниво на защита. Практически това означава за всяка от целите да бъдат
избрани по 2-4 мерки. Също така следва ясно да бъде определено проектното ниво на
благонадеждност, местните условия, които могат да предизвикат слабости, определяне
на риска в защитената заливна тераса, вероятността от преливане и аварии в дигите, и
след това – тези принципи да бъдат обяснени на обществеността.
Неструктурните мерки са за предпочитане при селекцията, защото те са пощадящи околната среда и по-ефективни в дългосрочен план. По тези причини,
неструктурните мерки трябва да се използват с предимство пред структурните мерки.
Конкретният пример е лесен, предвид че има една мярка, предвиждаща
провеждане на тренировки, инструктажи и обучения, така че за изпълнение на
решението „Провеждане на периодични тренировки и инструктажи за действия при
аварийни ситуации”, избираме мярка:
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Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

По7Р54

Подготовка на
населението за
действие при
наводнения



Цена

лв.

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

360 лв без ДДС
за изграждане
и поддържане
на интернет
страница; 580
лв. без ДДС за
10 000 бр.
дипляни/флае
ри; 600 лв. без
ДДС за платена
публикация в
печатна медия;
100 лв./мин.
без ДДС за 1
минута спот в
радиостанция;
1500 лв./мин.
без ДДС за 1
минута спот в
телевизия; 0,10
лв. без ДДС за
SMS
съобщение

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци

месеци

Подготовка
на
населението
за действие
при
наводнения

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Разработва
не и
осъществяв
ане на
програми
за
превантивн
а дейност
чрез
средствата
за масова
комуникаци
я;
провеждан
е на учебни
тренировки
за
отработван
е на
действия за
спасяване
на хора и
лично
имущество;
осигуряван
е на
неприкосно
вен запас с
вещи и
храни от
първа
необходим
ост за
населениет
о

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

360 лв без ДДС за
изграждане и
поддържане на
интернет
страница; 580 лв.
без ДДС за 10 000
бр.
дипляни/флаери;
600 лв. без ДДС
за платена
публикация в
печатна медия;
100 лв./мин. без
ДДС за 1 минута
спот в
радиостанция;
1500 лв./мин. без
ДДС за 1 минута
спот в телевизия;
0,10 лв. без ДДС
за SMS
съобщение

Други подобни мерки са тези за Информираност и подготовка на населението:

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

Цена

лв.

По30Р77

Информиране
на
общественостт
а и провеждане
обществено
обсъждане на
различните
етапи и на
проекта за
ПУРН

Участие на
обществеността
в разработване и
обсъждане на
ПУРН

По35-

Провеждане на

Провеждането

20 000 лв. без
ДДС за
национално
представителн
о
социологическ
о изследване;
25 лв. на
респондент без
ДДС за
проучване на
база
полуструктурир
ани интервюта;
300 лв. без
ДДС на 1 фокус
група
(специализира
но
социологическ
о проучване на
малък брой
респонденти с
общ социалноикономически
профил); 3000
лв. за
провеждане на
работна среща
между
държавната
администраци
яи
заинтересован
и лица
20 000 лв. без

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци
6 месеца за
изготвяне на
програма

месеци

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

36 месеца

ГЗ; МВР

РБ

6-12 месеца
за
подготовка и
провеждане
на
процедури

срока е
съгласно
плановете за
разработван
еи
следващи
актуализаци
и на ПУРН

БД

РБ

3 - 4 месеца

съгласно

БД

РБ на БД, ОП

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Р82

Мярка

дименсия
консултации с
общественостт
а при
определяне на
рисковите зони

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

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
заинтересованит
е страни.
Заинтересовани
страни са: лица,
чиито интереси
са засегнати от
темата на
обсъждането
или политиката
или чиито
дейности
оказват силен
ефект върху тях,
включително
организирани
интереси,
индивиди и
заинтересовани
страни в други

Цена

лв.
ДДС за
национално
представителн
о
социологическ
о изследване;
25 лв. без ДДС
на респондент
за проучване
на база
полуструктурир
ани интервюта;
300 лв. без
ДДС на 1 фокус
група
(специализира
но
социологическ
о проучване на
малък брой
респонденти с
общ социалноикономически
профил); 3000
лв. без ДДС за
провеждане на
работна среща
между
държавната
администраци
яи
заинтересован
и лица

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци
за
подготовка

месеци
график за
мероприяти
ята

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

Цена

лв.

Решения за
по-добър живот

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

месеци

месеци

3 - 4 месеца
за
подготовка

по график за
провеждане
на
мероприяти
ята

БД, общини

РБ на БД,
общини, ОП

3-6 месеца
за
подготовка

12-месечни
програми за
провеждане

МОСВ и БД

РБ, ОП

държави; лица,
които
притежават
необходимата
информация,
ресурси по
съответната
тема или
политика; и
лица, които
контролират
съответните
инструменти по
прилагане на
политиката.

По39Р86

Провеждане на
обучителна и
информационн
а кампания по
проблемите
свързани с
наводненията

Специално
организирани
събития за
получаване на
знания,
информация и
развитие на
умения в случай
на наводнение

По48Р96

Осигуряване на
обществена
подготвеност

Информацията е
необходима с
цел включване

50 лв./участник
без ДДС за
обучение в
рамките на
населеното
място, от
където е
участника; 120
лв./участник
без ДДС за
обучение
извън
населеното
място, от
където е
участника; 360
лв. без ДДС за
създаване и
поддържане на
интернет
страница
3600 лв. без
ДДС за
изграждане и

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия
за реакция при
заплаха от
наводнения


Катало
жен
код

1
Пр14Р15

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

на
обществеността
и нейното
ангажиране с
въпросите на
УРН.
Информацията е
необходима и с
цел
индивидуално
разпознаване на
риска и на
възможностите
за действие.

Цена

лв.
поддържане на
интернет
страница; 580
лв. без ДДС за
10 000 бр.
дипляни/флае
ри; 600 лв. без
ДДС за платена
публикация в
печатна медия;
100 лв./мин.
без ДДС за 1
минута спот в
радиостанция;
1500 лв./мин.
без ДДС за 1
минута спот в
телевизия; 0,10
лв. без ДДС за
SMS
съобщение

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци

месеци
на
мероприяти
я

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

Примерни мерки за намаляване на риска в жилищните територии са:

Мярка

дименсия
2
Поставяне на
ограничителни
условия към

Начин и обхват
на действие на
мярката

3
Ограничителна
мярка за защита
спрямо

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
4

месеци
5

неприложимо

няма
отношение

месеци
6
6 месеца за
изменение
или

Отговорен
орган за
изпълнен
ие на
мярката

Възможен
източник на
финансиране
на мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

7

8

МС

неприложимо

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

1

Мярка

дименсия
2
инвестиционни
намерения в
съседни на
реката
участъци

Пр19Р20

Постоянен
мониторинг на
застрояването
в близост до
заливаемите
зони

Защ14Р42

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

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

3
инвестиционни
намерения и
строителство с
цел да не се
стеснява пътят за
преминаване на
високи води разширяване на
речния профил.
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
Допълнително
осигуряване
защита на
съществуващите
сгради и
съоръжения
след

Цена

лв.
4

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци
5

месеци
6
допълнение
към
нормативен
документ

200 000 лв/год.
без ДДС на
басейнова
дирекция (вкл.
възнаграждения
и осигурителни
плащания на
служителите;
закупуване на
автомобили и
др.техника;
сателитно
заснемане и
др.оперативни
разходи).

няма
отношение

12 месеца за
въвеждане
на нова
нормативна
уредба + 6
месеца за
започване
на работа по
места

Разходи за
консултантски
услуги за
подготовка на
проекти и
оценки - 50
лв./час без ДДС

12 месеца за
обследване
и оценки

24 - 36
месеци

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнен
ие на
мярката

Възможен
източник на
финансиране
на мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

7

8

МС, ДНСК
и
общините

РБ и ОБ

ДНСК

инвеститор,
собственици

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

1

Защ16Р44

Мярка

Катало
жен
код

Пр21Р22

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия
2
съоръжения,
намиращи се
на пътя на
оттичане на
високите води.

Оценка на
риска от
наводнение на
съществуваща
обществено
значима
инфраструктура
в заливаемите
зони



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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3
предварителна
оценка вкл. на
разходите и
ползите за
строежите в
заливаеми
територии
Извършване на
оценка на риска
от наводняване
на магистрални
водопроводи,
електропроводи,
транспортни и
комуникационни
мрежи,
обществени
сгради и др.

Цена

Решения за
по-добър живот

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
4

месеци
5

месеци
6

За разходи за
консултанти за
извършване на
оценка - средно
50 лв/час без
ДДС

12 месеци за
обследване
и оценка

24 месеца

Отговорен
орган за
изпълнен
ие на
мярката

Възможен
източник на
финансиране
на мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

7

8

БиК; ЕРП;
общини

ОПОС

В индустриалните райони

Мярка

дименсия
Преразглеждан
е и допълнение
към
разрешителни
режими и
съответни

Начин и обхват
на действие на
мярката

Административн
о
преразглеждане
на вече
издадени
разрешителни за

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
За разходи на
администраци
ята неприложимо
остойностяван
е; за разходи

месеци

месеци
12 месеца за
преразглежд
ане и
промяна на
разрешител
ните

няма
отношение

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

МОСВ чрез
ИАОС,
РИОСВ и БД

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

РБ, собственици

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

дименсия
разрешителни
за големи
съоръжения,
строежи и
дейности с
опасни
вещества в
заливаемите
зони (Севезообекти и такива
подлежащи
(действащи въз
основа) на
комплексни
разрешителни)

Пр22Р23

Оценка на
риска от
наводнение на
съществуващит
е обществени,
индустриални и
търговски
обекти,
недвижими
имоти и
строителство,
ферми и др.
разположени в
заливаемите
зони.

Защ18Р46

Ликвидиране
или
ограничаване
експлоатацията
на депа за
отпадъци,
особено в

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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Начин и обхват
на действие на
мярката

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
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
Преоценка на
риска от
наводняване на
депата за
отпадъци,
особено на
депата за опасни

Решения за
по-добър живот

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

лв.
за консултанти
за подготовка
на
документация средно 50
лв/час без ДДС
(10 000 до 50
000 лв. без
ДДС на обект)

месеци

месеци

Разходи за
експертиза на
оценители средно 50
лв/час без ДДС
(ср.цена за
еднофамилна
къща - 400 лв.
без ДДС; за
производствен
цех - 1000-2000
лв. без ДДС)

няма
отношение

12 месеца за
въвеждане
на
нормативни
изисквания
за целта + 12
месеца за
комисии по
места

МРР, МИП,
ДНСК,
общинските
администра
ции

РБ, ОБ, собствени
средства

Цена за СМР
дейности - 60
лв./кв.м. без
ДДС; цена за
проектиране 13% от
стойността на

12 месеца за
преценка и
изпълнение
на
процедури

48 месеца
вкл. за
изграждане
на нови
депа

РИОСВ

общини

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

дименсия
заливаеми
територии

По34Р81

По33Р80

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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Начин и обхват
на действие на
мярката

отпадъци;
дейности за
закриване/запеч
атване на депата
с изтекъл срок
на експлоатация

Изготвяне на
специални
планове при
прилагане на
директива
"Севезо"

Защита при
налични големи
индустриални
предприятия и
други големи
потенциални
източници на
замърсяване при
наводнения

Изработване
или
актуализиране
на аварийни
планове за
действие

На различните
предприятия и
производства,
особено в частта
оперативна
защита на
водностопанскит
е системи и
хидротехническ
и съоръжения

Решения за
по-добър живот

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

лв.

месеци

месеци

6 месеца за
провеждане
на
процедури

6 - 12
месеца за
изготвяне и
съгласуване
на план

МОСВ;
титулярите

титулярите

3 - 4 месеца
за
подготовка и
провеждане
на
процедури

3 - 4 месеца
за план

МВР; ГЗ

РБ

СМР

Разходи за
експертиза на
консултанти средно 50
лв/час без ДДС
(ср.цена за
малък обект 10 000 -15 000
лв. без ДДС ;
ср.цена на
голям
индустриален
обект - 20 000 30 000 лв. без
ДДС )
Разходи за
експертиза на
консултанти средно 50
лв/час без ДДС
(ср.цена за
малък обект - 3
000 лв. без
ДДС ; ср.цена
на голям
индустриален
обект - 5 000
лв. без ДДС )

Европейски съюз
Кохезионен фонд



Катало
жен
код
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Решения за
по-добър живот

Внимание следва да се отдели на канализационните системи (охранителни
канали, за дъждовни води и за отпадъчни води) с оглед бързото оттичането на
залетите територии, както и да се намалят случаите на замърсяване с
непречистени отпадъчни води.

Мярка

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

Пр23Защ5Р24

Оценка за
отвеждането и
дренирането
на дъждовните
води и в
частност на
канализационн
ите мрежи на
населено място

Пр62Защ47

Охранителни,
отвеждащи
канали в
границите на
населените
места и
изпомпване на
води

Извършване на
преразглеждане
и анализ на
канализационна
та 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.
Охранителните
канали
предпазват
населените
места от скатови
дъждовни води
стичащи се от
съседни
територии като

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

лв.

месеци

месеци

За разходи за
консултанти за
извършване на
оценка средно 50
лв/час без
ДДС; при
необходимост
от заснемане
на профили 200-400
лв/профил без
ДДС

няма
отношение

12 месеца за
проверки на
място и
анализ на
ситуацията +
12 месеца,
при
необходимо
ст от
промяна на
нормите за
проектиране

МРР, МИП,
ДНСК,
общинските
администра
ции

ОП, ОБ,
собствени
средства

Възможно е
остойностяван
е след
направата на
проект.
Проектът се
изготвя въз
основа на
техническо

2 до 4
месеца, като
зависи от
размера на
съоръжение
то

3 до 4
месеца, като
зависи от
размера на
съоръжение
то

Общини,
Гражданска
защита

РБ

Европейски съюз
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Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия
възпрепятстват
тяхното
навлизане в
населеното
място или друг
обект.

Защ59Р146

Изграждане на
нови
канализационн
и мрежи с
необходимия
капацитет

Защ60Р147

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационн
и мрежи

Канализационни
те 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
канализационна
та мрежа
Подмяна на
отделни
"критични"
участъци от
канализационна
та мрежа

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
задание на
база на
предварителна
експертиза за
състоянието на
всяко отделно
съоръжение

месеци

месеци

Подробна
разбивка за
единичните
цени е
представена в
приложение.

Зависи от
броя на
неканализир
аните
райони и
финансовата
обезпеченос
т

Зависи от
броя на
неканализир
аните
райони и
финансовата
обезпеченос
т

Подробна
разбивка за
единичните
цени е
представена в
приложение.

Зависи от
състоянието
на
канализацио
нната мрежа

Зависи от
състоянието
на
канализацио
нната мрежа

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

ОПОС

ВиК
оператор

ОПОС
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Катало
жен
код

1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Решения за
по-добър живот

За езерата и районите по техните брегове

Мярка

дименсия
2

Пр8-Р9

Поддържане на
водния режим
на
съществуващи
или
възстановени
влажни зони
(естествени
заливни гори,
лонгозни гори,
блата, езера и
др.)

Защ8Р35

Забрана за
дейности
свързани с
пресушаване
на блата и
други влажни
територии

Начин и обхват
на действие на
мярката

3
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
Осигуряване на
условия за
подпомагане
поемането на
водна маса и
евентуарните
разливи при
наводнение

Цена

лв.
4

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци
5

месеци
6

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

7

8

неприложимо

неприложимо

неприложимо

няма
отношение

няма
отношение

Държавнит
е органи
(областния
управител и
БД)

неприложимо

не
приложимо

не
приложимо

БД

Така или иначе, дори след изпълнението на приложимите за дадения РЗПРН
неструктурни мерки, все още съществува риск от наводнения, който може да бъде
намален чрез технически средства за защита от наводнения, които са обхванати в
структурните мерки.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”
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Катало
жен
код

Решения за
по-добър живот

Където е необходимо строеж на нови структури, поддръжка и преустройство на
съществуващите за подсигуряване на тяхната сигурност и ниво на защита да се
предвидят най-добрите налични технологии за това. Това трябва да бъде
направено с дългосрочна визия и отчитайки влиянието на променящия се климат
върху речния отток. Такива мерки са следните:

Мярка

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

Пр75Защ62Р150

Изграждане/ре
конструкция/по
ддържане на
дамба

Разполагат се
успоредно на
брега да
намаляват
вълновата
енергия.
Действието е
локално.

Пр77Защ64Р152

Изграждане/ре
конструкция/по
ддържане на
вълнобойна
стена

Изгражда се по
продължение на
морския бряг,
когато той е
стръмен (тип
клиф) и

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необход
имо
време за
изпълнен
ие

лв.

месеци

месеци

Обикновена
дамба строителство 5000
лв/м без ДДС ,
реконструкция1500 лв/м без ДДС
(на 25 години),
поддръжка - 100
лв/м без ДДС
ежегодно; усилена
дамба - 7500 лв/м
без ДДС ,
реконструкция2000 лв/м без ДДС
(на 25 г.),
поддръжка - 150
лв/м без ДДС
ежегодно

за ОВОС,
проектиране
,
разрешаван
е на
строителство
то - 12
месеца

Обикновена
строителство 4000 лв/м без ДДС
, реконструкция 2000 лв/м без ДДС
на 25 г.,

за ОВОС,
проектиране
,
разрешаван
е на
строителство

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

6-12
месеца

за
изграждане
на нови:
МРРБ; за
реконструк
ция или
поддържан
е: МРРБ
или
концесионе
р.

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
дружества; за
експлоатация: РБ
или инвестиции
на концесионер

3-6
месеца

МРРБ,
общини,
дружества
или частни
лица
(получили

РБ, ОП, ОБ,
частни средства
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Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия
защитават
директно брега
от разрушаване.
Действието е
локално.



Катало
жен
код

Защ15Р43

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необход
имо
време за
изпълнен
ие

лв.
поддръжка - 160
лв/м без ДДС
ежегодно; усилена
- строителство 6000 лв/м без ДДС
, реконструкция 1500 лв/м без ДДС
на 25 г.,
поддръжка - 200
лв/м без ДДС
ежегодно

месеци
то - 6 месеца

месеци

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

разрешител
ни за целта)

Осъществяването на защитата в жилищни зони с ограничено пространство чрез
стени, подвижни прегради или торби с пясък, трябва да се вписва в
систематичното планиране. Използването на временни форми за защита ще
осигури необходимата маневреност и ще повиши възможностите за ефективно
управление в зависимост от типа и мащаба на бедствието. Особено ефективни за
защита на заведенията на плажа са пясъчните прегради (валове) изкуствено
натрупани в началото на зимния период. Такива мерки са следните:

Мярка

дименсия
Поставяне на
стационарни
или мобилни
защитни
елементи на
прозорци и
врати, както и
водонепропуск
ливи

Начин и обхват
на действие на
мярката

Цена

лв.

Бързо
изграждане на
временни
прегради

2000 лв./100
кв.м. без ДДС
жилищна или
офис сграда

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци

месеци

3 месеца

12 месеца

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

собственици
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Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия
преградни
конструкции

Пр59Защ44Р132

Изграждане на
прегради от
чували с пясък

Пр60Защ45Р133

Изграждане на
преграда от
сглобяеми
панели.

Пр60-

Изграждане на

Цена

лв.

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.
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.
Прегради срещу

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

месеци

месеци

Възможно е
остойностяван
е след
направата на
проект.
Проектът се
изготвя въз
основа на
техническо
задание на
база на
предварителна
експертиза за
състоянието на
всяко отделно
съоръжение

Няколко дни

Възможно е
остойностяван
е след
направата на
проект.
Проектът се
изготвя въз
основа на
техническо
задание на
база на
предварителна
експертиза за
състоянието на
всяко отделно
съоръжение

Възможно е

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

Няколко дни

Общини,
Гражданска
защита

РБ

2 до 4
месеца, като
зависи от
размера на
съоръжение
то

1 до 2
месеца, като
зависи от
размера на
съоръжение
то

МОСВ, МРР,
общини
като
бенифицие
нт на
проекти

РБ

2 до 4

1 до 2

МОСВ, МРР,

РБ
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Катало
жен
код

Мярка

Защ45Р133

дименсия
преграда от
сглобяеми
панели.

Пр79Защ66Р154

Оформяне на
изкуствени
вълнозащитни
насипи от
местен
материал

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

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.
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

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
остойностяван
е след
направата на
проект.
Проектът се
изготвя въз
основа на
техническо
задание на
база на
предварителна
експертиза за
състоянието на
всяко отделно
съоръжение

месеци
месеца, като
зависи от
размера на
съоръжение
то

месеци
месеца, като
зависи от
размера на
съоръжение
то

2,5 лв./куб.м
без ДДС (35
лв./линеен
метър без ДДС
)

неприложим
о

2 дена

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката
(проектиране,
изпълнение и
експлоатация)

общини
като
бенефицие
нт на
проекти

Концесионе
рът на
плажната
ивица

Собствени
средства

Време за изпълнение на мярката - Внимателно трябва да се работи с
взаимосвързаните мерки, като се съблюдава тяхната логична последователност. Това
се отнася най-вече за сроковете. Изпълнението на указанията и правилното
разполагане на мерките във времето е от изключителна важност за съставяне на
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Решения за
по-добър живот

реална програма от мерки, както и за нейното финансово обезпечаване.
Потенциални положителни страни - това е допълнителна информация при избор на
съответна мярка, с която експертите трябва да се съобразят. Допълнителния
положителен ефект от съответната мярка, би допринесъл за нейното реализиране, като
това трябва да намери отражение при оценката „разход-ползи”.
ВАЖНО: Въпреки спецификата на отделните РЗПРН, холистичният подход трябва да се
прилага за целия водосборен басейн на дадена река. Прилагане на мерките и
управлението на зоните и техническите структури за контролиране на притока и
водозадържане, не трябва да служи само за предотвратяване на риска от наводнения
на местно ниво, но също така и съобразно с целия басейн. Трябва да се спазва
основният принцип, да се отчита влиянието на мерките нагоре и надолу по течението
на реката. Опитът показва че мерките за превенция и защита от наводнения могат да
бъдат ефективни само когато се предприемат на ниво речен басейн, както и
необходимост от оценка на взаимната зависимост на ефекта от мерките предприети по
цялото течение.
В този смисъл трябва да се отчита особеността на морските наводнения, които
повишават нивото на свързаните с морето езера, както и нивото на речните устия.
Извън обхвата на настоящите указания и пример остават следните важни
характеристики на избраните мерки:


Цена на мярката – финансовата стойност за реализиране на мярката на етап
избор на мерки, няма съществено значение. В този смисъл, на следващ етап на
оценка ще бъдат взети предвид експлоатационните разходи, срока на действие
на мярката и ще бъде направена оценка „разход-ползи”. В случая ще посочим
само начина на остойностяване на мярката;



Възможните източници на финансиране – те също
провизорносъобразно насоките от националния каталог.



Отговорен орган за изпълнение на мярката – конкретиката тук също се уточнява
на следващ етап съобразно насоките от националния каталог.



Ефектите на мерките: екологичен, социален, икономически и този за реализиране
на дефинираните цели в ПУРН, както и ефективността на самите мерки на този
етап няма да се коментират. Мерките ще бъдат оценявани след техния избор и
групиране (което е целта на настоящия пример), включително и чрез оценка
„разходи-ползи” на следващи етапи.
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