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Цел на задачата и подход за нейното реализиране

Основната цел на настоящото приложение е да бъде демонстриран пример за прилагане
на Каталога от мерки за конкретен речен водосбор. След уточнения с Възложителя като
такъв беше избран водосборът на р. Тополница. Настоящият пример следва да се
разглежда като демонстрация на подхода и методите за избор на мерки от каталога без да
има претенции за пълен обхват на всички възможни проблеми свързани с борбата с
наводненията във водосборния басейн на река Тополница.
При реализация на поставената задача е следван общ подход, който следва логическата
последователност показана на фигура 1:

Фигура 1. Логическа последователност при изготвяне на избора на мерки за борба с

наводнения във водосбора на р. Тополница.
Етап 1. Описание на състоянието – в този етап се представя наличната информация за
състоянието на основната водна инфраструктура, както и информацията събрана и
обработена във връзка с минали наводнения и направени оценки за тях.
Етап 2. Дефиниране на основните проблеми – при този етап въз основа на информацията
от т. 1 се формулират основните проблеми, свързани с предпазване от наводнения, като се
показва връзката им с националните приоритети.
Етап 3. Формулиране на възможни алтернативи се представят няколко възможни решения
към проблемите. Тук са избрани няколко характерни участъка, за които е направен избор
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на алтернативни решения. Избора на алтернативни решения за всички възможни
проблемни участъци е една изключително обемиста задача и надхвърля целта на
настоящият пример.
Етап 4. Избор на алтернативи - представят критериите за избор на алтернативи и се прави
селекция на най-добрата алтернатива за всеки проблем. Това се обвързва с националните
приоритети откъдето се определя степен на важност отделните мерки и на тази основа се
извършва избора на алтернативи, оценъчни критерии и селекция на мерките за
конкретния случай.
Етап 5. Избор на мерки на основа на избраната алтернатива се избират филтри и се прави
селекция на набор от мерки, като се използва последната версия на каталога. Мерките
също трябва да се представят по оста проблеми-алтернативи-мерки.
Изброените етапи се изпълняват за всеки отделен/конкретен
идентифициран като “висок риск от наводнение” по ПУРН-овете.

2

обект/

район,

Описание на състоянието

Разгледаният пример обхваща РЗПРН, намиращи се във водосборния басейн на река
Тополница. В него попадат три РЗПРН, а именно Тополница - горно течение, Тополница устие и Мътивир – Ихтиман (вж. фигура 2).
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Фигура 2. Местоположение на разглежданите РЗПРН
В Таблица 1 е дадена информация за имената на реките и населените места, които
попадат в тези райони.
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Таблица 1. Информация за имената на реките и населените места

Код на РЗПРН

APSFR_MA_15

Име на РЗПРН

Тополница устие

Река

р. Тополница

Област

Пазарджик

р. Тополница,
р. Бочун,
Тополница р. Пирдопска,
София,
BG3_APSFR_MA_16
горно течение р. Курудере,
Пазарджик
р. Църквещенска,
р. Воздол

Община

Населено място

Лесичово,
Пазарджик

с. Лесичово,
с. Калугерово,
с. Динката,
с. Юнаците,
с. Драгор,
гр. Пазарджик

Пирдоп,
Златица,
Челопеч,
Чавдар,
Панагюрище

с. Душанци,
гр. Пирдоп,
гр. Златица,
с. Челопеч,
с. Петрич,
с. Поибрене

Степен
на
риск
Висок

Висок

2.1 Кратка климатична характеристика на водосбора на река Тополница
2.1.1 Климатичен район
Река Тополница попада в климатичния район на високите полета в Западна България,
който обхваща отделни котловинни полета, оградени от ниски и средно високи полета.
Преобладаващата им форма на терена-котловинна, произлизащите от това климатични
особености и голямата надморска височина, обединява тези полета в общ район.
Независимо, че районът е разположен на юг от Стара планина, зимата е по-студена дори и
от Дунавската равнина. Средната температура през м. януари е около - 2,9оС, а
минималните температури достигат до - 33оС. Зимните валежи в района са малки средно
около 80-120 mm. За сметка на това снежната покривка е устойчива, което се дължи на
значително по-ниските температури. Средно на година тук има от 50 до 70 денонощия със
снежна покривка. Значителната надморска височина на района обуславя и хладната и
бавно настъпваща пролет. Средната денонощна температура се задържа трайно над 6 оС
едва в края на м. Март, началото на м. Април, а над 12оС – в началото на м. май. Пак
поради котловинния характер и голямата надморска височина, последните мразове тук са
едни от на-късните за непланинските райони на страната. Аналогично есенните студове
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също са едни от най-ранните за страната. Пролетните валежи са значително по-големи от
зимните, средно между 145 и 170 mm. Лятото в този климатичен район в съответствие с
разликите в надморската височина е значително по-хладно от това в Дунавската равнина.
Максималните температури през м. юли не надминават 35оС, а средната месечна
температура е около 18о-20оС. Летните валежи в района са в порядъка на 170-210 мм.
Значителното им количество и относително ниските температури го характеризират като
район с по-слаби летни засушавания. Есента е малко по-топла от пролетта, средната
денонощна температура е под 11оС към средата на м. септември. Сумата за валежите за
есенния сезон е средно около 125-170 mm. Обобщено, годишният ход на валежите има
подчертано континентален характер, подобно на Дунавската равнина.
2.1.2 Температура на въздуха
Средно месечни температура на въздуха
Месечните и годишни температури на въздуха, по данни от климатичния справочник на Р
България са дадени в таблица 2 за метеорологична станция Ихтиман с надморска
височина 636 м, близка до разглеждащата от нас водосборна област. Първият есенен мраз
настъпва след 09.10., а последният пролетен мраз се наблюдава около 05.04.
Таблица 2. Месечните и годишни температури на въздуха от метеорологична станция
Ихтиман
Станция
Ихтиман

I
-2.9

II
-0.6

III
3.1

IV
9.0

V
13.6

VI
17

VII
19

VIII
18.7

IX
14.7

X
9.5

XI
4.8

XII
-0.3

Годишно
8.8

Абсолютни максимални месечни температура на въздуха
Абсолютните максимални температури на въздуха се наблюдават през месец август
(таблица 3). Максималните температури на въздуха не надвишават 36.70С.

Таблица 3. Абсолютни максимални температури на въздуха от метеорологична станция
Ихтиман
Станция
Ихтиман

I
15.5

II
21.2

III
28.5

IV
26.7

V
29.8

VI
32.6

VII
34.6

VIII
36.7

IX
32.7

X
29.7

XI
21.8

XII
16.6

Годишно
36.7
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Абсолютни минимални температура на въздуха
Абсолютните минимални температури на въздуха се наблюдават през зимните месеци и
достигат до – 33,90С. Във високите части на водосбора абсолютните минимални
температури са отрицателни с изключение на летните месеци (таблица 4).

Таблица 4. Абсолютни минимални температура на въздуха от метеорологична станция
Ихтиман
Станция
I
Ихтиман -33.9

II
-31

III
-28

IV
-9.6

V
-3.7

VI
-1.2

VII
1.5

VIII
1.3

IX
-5.8

X
-8.4

XI
-19.5

XII Годишно
-33.5
-33.9

2.1.3 Валежи
Средна месечна,сезонна и годишна сума на валежа
Използваната метеорологична станция за калиброване на модела, близка до водосборния
басейн на яз. Тополница по територия и надморска височина е станция Ихтиман (таблица
5).

Таблица 5. Средна месечна,сезонна и годишна сума на валежа от метеорологична
станция Ихтиман
Станция
Ихтиман

I
39

II
30

III
38

IV
50

V
70

VI
78

VII
59

VIII
46

IX
40

X
44

XI
49

XII
42

зима пролет лято есен година
112
159
183 132
587

Интензивни дъждове
Разгледани са интензивните дъждове с различно времетраене, определени по метода на
ИХМ (проф. Стр. Герасимов) - изчислителни валежни височини за целия водосбор

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Решения за
по-добър живот

приведени към площта на водосбора съгласно номограмите на Световна метеорологична
организация, с корелационен множител 0.853 Hp mm/min са дадени в таблица 6.
Таблица 6. Изчисляване на интензивните дъждове с различно времетраене
Обезпеченост Р в %
Времетраене в min
5
10
20
40
60
90
300
720
1440
2880

0.01*

0.01

0.1

1

5

10

20

50

37.3
55.6
75
92.6
98
106.6
145.6
173.4
218.4
265.1

37.3
55.6
75
92.6
98
106.6
145.6
173.4
218.4
265.1

28.3
42.2
56.9
70.2
74.3
80.8
110.4
131.5
165.6
200.9

20.3
30.2
40.8
50.3
53.3
58
79.2
94.3
118.8
144.1

15.1
22.6
30.4
37.5
39.7
43.2
59
70.3
88.6
107.5

13
19.4
26.1
32.2
34.1
37.1
50.7
60.3
76
92.2

10.8
16.1
21.8
26.9
28.5
30.9
42.3
50.3
63.4
77

7.9
11.7
15.8
19.5
20.6
22.4
30.7
36.5
46
55.8

Среден интензитет Ір (t) в [dm3/s.ha] на интензивни дъждове с различно времетраене изчислителни валежни височини за целия водосбор приведени към площта на водосбора
съгласно номограмите на Световна метеорологична организация, с корелационен
множител 0.853 Hp mm/min (таблица 7).
Таблица 7. Среден интензитет на интензивни дъждове с различно времетраене
Обезпеченост Р в %
Времетраене в min
5
10
20
40
60
90
300
720
1440
2880

0.01*

0.01

0.1

1

5

10

20

50

7.47
5.56
3.75
2.31
1.63
1.18
0.49
0.24
0.15
0.09

7.47
5.56
3.75
2.31
1.63
1.18
0.49
0.24
0.15
0.09

5.66
4.22
2.84
1.75
1.24
0.9
0.37
0.18
0.11
0.07

4.06
3.02
2.04
1.26
0.89
0.64
0.26
0.13
0.08
0.05

3.03
2.26
1.52
0.94
0.66
0.48
0.2
0.1
0.06
0.04

2.6
1.94
1.31
0.81
0.57
0.41
0.17
0.08
0.05
0.03

2.17
1.61
1.09
0.67
0.47
0.34
0.14
0.07
0.04
0.03

1.57
1.17
0.79
0.49
0.34
0.25
0.1
0.05
0.03
0.02

2.2 Индустриални източници на отпадъчни води
В басейна на р. Тополница се намират крупни предприятия с потенциален риск от тежко
замърсяване на водите и земите в случай на масивно наводнение. Причините са основно в
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наличните минали екологични щети върху околната среда и натрупването на настоящи от
предприятията в района, свързани с медодобивната промишленост.
Наводнения могат да причинят щети на площадката на АУРУБИС (бившия МДК-Пирдоп)
чрез река Пирдопска, нарушаване целостта/ерозия на запечатаните бивши утайници
(т.нар. Синя лагуна) или преливане на настоящите. Подобна е заплахата и на площадката в
Челопеч, както и в утаителните басейни в района на с. Чавдар и с. Бенковски, които
съдържат отпадни води от добива и флотацията в ЕЛАЦИТЕ.
Немалък риск може да съдържа и състоянието на яз. Жеков вир (под Пирдоп), който играе
ролята на утаителен басейн и се ползва като източник на оборотни промишлени води за
дейностите в АСАРЕЛ-МЕДЕТ. Редица добивни площадки (котловани) на това
производство, могат също да представляват риск в условия на обилни дъждове,
предизвикващи поройни наводнения, които водят до изнасяне на значими маси
замърсени с тежки метали и технологични отпадъци води в приточната система на
Тополница.
Язовир Тополница е била подложена на подобно въздействие през 2005 г., когато в
резултат от наводнения са изнесени значителни маси, довели до замърсяване на водите
на язовира до степен да не могат да се ползват за напояване. Въпреки че този риск е
преодолян, все още остават недостатъчно известни данните относно състоянието на
дънните утайки в язовира по отношение на концентрациите на тежките метали – обект на
промишлената дейност в надлежащия участък на водосбора.
По данни на компетентните органи и предположения на екозащитните организации,
възможните източници за залповото замърсяване и потенциален риск при наводнения са
предприятията в района:


„Елаците мед”, хвостохранилище „Бенковски-2”, от което се просмукват кисели
отпадни води с тежки метали в подпочвените води или при сухо време хвостът се
издухва от вятъра в нивите, къщите и реката. За фирмата има установени неведнъж
подобни нарушения;



„Дънди прешъс металс”, хвостохранилище „Чавдар”, където вероятно се
просмукват в подпочвените води кисели води, утайки и инфилтрати, богати на
арсен и тежки метали поради трикратно увеличено пъти производство без оценка
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на въздействието върху хора и околна среда, без нито едно пречиствателно
съоръжение и установени неведнъж сходни нарушения;


„Дънди Прешъс Металс”, разтоварище за руден концентрат на ж.п. гара Златица, от
заустване на отпадни води директно в битовата канализация и в р. Златишка, които
пък от своя страна се заустват в р. Тополница, за което няма пречиствателно
съоръжение, няма издадено разрешение от контролните органи на МОСВ и МЗ,
нито пък товарно-разтоварната база има еко-оценка, ДОВОС, комплексно
разрешително, здравна оценка и пр.



„Аурубис” зауства отпадъчни води при Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору
дере и р. Златишка; има увеличено няколко пъти производство, но няма
пречиствателно съоръжение; има констатирани залпови замърсявания от здравна и
еко-инспекция; фирмата има регистрирани неведнъж подобни нарушения и
аварии.

2.3 Зони, чувствителни към биогенни елементи, съгласно Директива 91/271/ЕИО
и Директива 91/676/ЕИО
Чувствителни зони
Намаляване на биогенното замърсяване от градски отпадъчни води съгласно Директива
91/271/ЕС:


BG3SAMA04 BG3MA800R181 р. Тополница от извори до язовир Душанци



BG3SAMA05 BG3MA800R176 р. Шириней-ПБВ



BG3SAMA06 BG3MA800R175 р. Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище
Медет



BG3SAMA07 BG3MA800R164 р. Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до
яз. Тополница



BG3SAMA08 BG3MA800R162 р. Мътивир и притоци



BG3SAMA09 BG3MA800L160 яз. Тополница
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Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазването на
природните местообитания и на дивата флора и фауна
Почти цялата р. Тополница от изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по
Директивата за хабитатите под номер BG0001389 Средна гора, която припокрива
едноименната ЗЗ по Директивата за птиците BG0002054 Средна гора. Елементи от
левобрежната приточна система на р. Тополница (срещу устието на Мътивир) попадат и в
ЗЗ BG 0001039 Попинци, а част от деснобрежните й притоци – в ЗЗ BG0001043 ЕтрополеБайлово по Директивата за хабитатите.
Постигане на благоприятен природозащитен статус (БПС) на предмета на опазване на ЗЗ,
за който поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор.
Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 79/409/ЕИО за опазването на
дивите птици
Единствената ЗЗ по Директивата за птиците е BG0002054 Средна гора, която се припокрива
с едноименната ЗЗ по Директивата за хабитатите под номер BG0001389 Средна гора.
Не се очаква съществено въздействие на потенциалните наводнения върху защитените
зони във водосбора на Тополница, включени в НАТУРА 2000. Могат да се предположат
негативни ефекти от протичане на силно замърсена вълна с токсичен характер, в случай на
разрушаване на някои утаителни басейни в надлежащ участък, която да окаже
въздействие върху рибите, дънната безгръбначна фауна и фитобентоса, а в средносрочен
план – и върху наличната висша водна растителност.

2.4 Важни речни участъци хидротехнически съоръжения и индустриални обекти
По-надолу е дадено описание на по-важните речни участъци и хидротехнически
съоръжения разположени във водосбора на река Тополница.
Язовир Душанци
Облекчителните съоръжения на язовир “Душанци” (фигура 2) са оразмерени за водни
количества Q=374,00 m3/s с вероятност за превишение р=0.1%. По аналогия с други
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подобни съоръжения е възприета стойност на протичащото водно количество около
Q=200,00 m3/s с вероятност за превишение р=1%.

Фигура 3. Разположение на облекчителните съоръжения на язовир “Душанци”

Съоръженията за отвеждане на високите води от язовира се състоят от:
Траншеен преливник с дължина на преливния ръб Lпрел. = 15 м. oформен по КригерОфицеров. Траншеята е дълбока с постоянна широчина на дъното и трапецовиден
напречен профил. Оразмерена е правилно и може да проведе при запазване на добри
хидравлични условия максималното оразмерително водно количество Qмах =374.00 m3/s
с вероятност за превишение р =0,01%. Поради сравнително малките водни количества
преливали досега по време на експлоатацията Qпр. < 100.00 m3/s съществуващото
състояние на бетоновата облицовка е добро.
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Бързоток. Бързотокът е дълбок с трапецовидно напречно сечение и постоянна широчина
на дъното bb=3,00 m. Oбщата дължина на бързотока е около 255,00 m, като съществуват
четири участъка с различен надлъжен наклон. Хидравличните параметри на тези участъци
са както следва:






Откос на стените 4:1
Първи участък - i1=0,018; L1=48,00 m;
Втори участък - i2=0,0482; L2=82,00 m;
Трети участък - i3=0,158; L3=50,50 m;
Четвърти участък - i4=0,2381; L4=74,80 m.

Състоянието на бетоновата облицовка е сравнително добро като се наблюдава известно
износване и незначителна ерозия в крайния участък на бързотока (последната секция
преди изхвъргача). Коефициентът на грапавина по наша оценка от направения оглед на
място е около 0,015. Бързотокът е с достатъчна дълбочина и позволява провеждането на
Qмах =374.00 m3/s без преливане над оградните стени по цялата му дължина.
Къс трамплинен участък. Това съоръжение е неправилно оразмерено хидравлически още
при проектирането му. Предназначението му да изхвърли и погаси частично струята не е
реализирано и хидравличното му действие при съществуващото положение е
незадоволително и даже опасно спрямо долния участък. Общата дължина на този участък,
която включва вертикална крива и къс праволинеен участък след нея е с обратен наклон
(ъгъл на изхвърляне =13) е около 4,00 m. Приетата широчина на дъното е 6,00 m (равна
на широчината на бързотока) формира неприемливо голямо специфично водно
количество от qмах =62.300 m3/s/m при преминаване на максималното водно количество
Qмах =374.00 m3/s.
Долен участък. От хидравлична гледна точка долният участък може да се подраздели на
две характерни части:


Зона на падащата струя, където се погасява кинетичната енергия на излитащата
струя и където се формира яма на изравяне. При положение, че тази яма се
изпълни предварително като отделно съоръжение тя се нарича “гасителен басейн”
и обикновено се оформя като геометрична фигура. Съществуващото положение на
тази яма е незадоволително. Нахвърляни са хаотично някакви стари бетонни
блокове в мястото на падане а струята, които влошават хидравличните показатели
на течението. Насрещната бетонова стена, зад която се формира бетонова
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площадка на кота 730,80 и предпазва водовземния напорен тръбопровод за
“Кумериомед АД” е частично подкопана в основата си и следва да бъде укрепена.


Отводящ речен участък, който поема прелелите водни маси и ги насочва към
естественото съществуващо речно легло. Трябва да се отбележи, че в началото на
този участък , по-специално откъм левия бряг, са отложени значителна част от
изровените от дъното на гасителната яма седименти което при актуално
съществуващото положение създава условия за подприщване на водните нива в
гасителната яма.

Долният участък от река Тополница има предназначението да проведе прелелите водни
маси и ги насочи по естественото речно легло без да създава подприщване на водните
нива в гасителния басейн. От направения на място оглед е установено, че в началото на
този участък са отложени значителна част от изровените от дъното на гасителната яма
седименти (наносен конус), което е създало условия за подприщване на водните нива в
гасителната яма. Това налага необходимостта от предвиждане на известни корекционни
мероприятия, състоящи се в канализиране руслото на реката в участък с дължина около
80-90 м (малко преди съществуващия брод). Целта е увеличаване на пропускателната
способност и понижаване на водните нива в гасителния басейн, което ще доведе до
намаляване количеството на преливащите водни маси върху съществуващата площадка.
Язовир „Жеков вир“
Язовир „Жеков вир” е изграден на река Тополница непосредствено в опашката на
хвостохранилище „Медет”. Водосборната област до створа възлиза на 289 км2 при средна
надморска височина 1077 м.
Водосборният басейн на язовир „Жеков вир” обхваща горното течение на река Тополница,
включващо част от южните склонове на Средна Стара планина, части от Същинска Средна
гора и Задбалканските полета.
Южните старопланински склонове са стръмни, къси и дълбоко нарязани от поройни
долове и речните долини по десните притоци на река Тополница. Билото е плоско,
покрито с пасища.
Същинска Средна гора се простира във вид на слабо извита дъга в източна посока. На
север тя се спуска с доста стръмни и гористи склонове към Златишко-Пирдопското поле.
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Последното е със слаб наклон на юг, прорязано от планински рекички, вливащи се в река
Тополница.
Изворната област на река Тополница е в гористите северни склонове на връх Буная на
1400 м височина. В началото реката тече в тясна и плитка долина, с полегати, ниски
склонове. Над село Душанци долината се стеснява и удълбочава, като остава такава до
язовир „Жеков вир”.
До язовир „Душанци” (с водосборна площ 155,7 км2) река Тополница приема само два
старопланински притока. При град Копривщица около 100 км2 от водосбора са изцяло от
Средна гора. Допълнителният водосбор от 55 км2 се разделя приблизително на равни
части от Стара планина и Средна гора. До град Копривщица средната надморска височина
на водосбора на река Тополница е 1209 м, а до язовир „Душанци” - 1193 м.
По-значителни леви притоци на река Тополница до язовир „Жеков вир” са реките
Куфарита, Рорач и Бобевица, които са сравнително къси и постоянни. Общата им
водосборна площ е 50 км2, а средната надморска височина – 1078 м.
Сумарната допълнителна приточност между язовир „Душанци” и язовир „Жеков вир”
възлиза на 135 км2, със средна надморска височина 1076 м. Най-дълга е река Бобевица –
12,5 км.
Надлъжните наклони на левите притоци са значителни – 64‰ за река Бобевица, 94‰ за
Рорач, 86‰ за Куфарита, а отделни малки дерета, заустващи направо в Тополница, имат
наклони до 160‰. Наклоните на реките Манина и Граматик са съответно 110‰ и 126‰.
Десните старопланински притоци са Дебелска река, Граматик и няколко дерета. Те се
спускат от стръмните и обезлесени склонове на Стара планина, затова имат големи
наклони. Южното изложение на обезлесените склонове допринася за по-бързото
стопяване на снеговете, поради което напролет реките бързо прииждат и свличат големи
количества наносни материали и засипват коритата си в Задбалканските полета.
Залесеността от борови и букови тори в разглеждания район като цяло е около 60%.
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„Хвостохранилище Медет”.
Хвостохранилище „Медет” е изградено в горното течение на р. Тополница на 3 км южно от
гр. Пирдоп. Притоците на реката в горното й течение са в по-голямата си част от Средна
гора и малко от Стара планина.. В този участък речната долина е плитка и тясна, с полегати
ниски склонове. Залесеността на водосбора в горното течение на р. Тополница, особено
на средногорската му част, е много добра. Части от горните течения на старопланинските
притоци са силно обезлесени, а долните им течения и по-малките десни притоци
представляват обработваеми площи. Най-широко са застъпени широколистните видове –
бук. дъб, габър. Речната мрежа е добре развита и позволява лесно оттичане на
дъждовните води към река Тополница.
Съгласно климатичното райониране на България Златишко-Пирдопската котловина попада
в умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната
климатична област. Високите части на водосбора на Тополница са в среднопланинската
част на планинския климатичен район, а ниските – в припланинския район и района на
високите полета на Западна Средна България. Максимумът на валежите за тази подобласт
е през пролетно-летния сезон, минимума е през зимата, като понякога се наблюдава и
вторичен минимум през лятото.
Към него принадлежат:
1. Източна предпазна стена «Жеков вир», чиито въздушни откоси са с ерозирани
участъци и акумулиран хвост в петата на стената от дясната страна.
2. Суха плажна ивица, представляваща 200 м сервитутна зона, разположена западно
от короната на стената до границата на концесията.
Западна стена на «Златишко кале»:
1. Ерозирани участъци по откосите и бермите с изпълнена в миналото техническа и
биологична рекултивация - ремонтни дейности;
2. Суха плажна ивица под пътя;
3. Подпорна стена под границата на концесионната площ.
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Фигура 4. Разположение на хвостохранилище “Медет”

По сухия откос на стена «Жеков вир» не съществуват адекватни съоръжения за
безаварийно отвеждане на повърхностните скатови води, които се образуват при
интензивни валежи (дъждове). Настъпила е значителна ровинна ерозия по откоса на
стената, особено в близост до връзката с прилежащия северен скат на долината на р.
Тополница, които на места надвишават дълбочина 6,0 – 7,0 m и това е предизвикало
компрометиране на биологичната рекултивация (доколкото тя изобщо е съществувала) и
оголване на три дренажни колектора в северната зона на стената (Фигура 4).
Макар и не толкова тревожно, положението при връзката на стената с южния скат също не
е добро. Някога там е бил изграден канал за отвеждане на повърхностните води, който в
момента е напълно компрометиран и също се нуждае от цялостно възстановяване за да
бъде приведен в състояние, което да му позволи да изпълнява своите функции. Почти по
цялата си дължина каналът е необлицован. Съществува съвсем малък участък, който е
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изграден от готови елементи с «П» профил, но той също е напълно компрометиран
(Фигура 5).

Фигура 5. Ерозиран участък от откоса на стена “Жеков вир” вследствие на скатовите
повърхностни води
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Фигура 6. Участък от южния охранителен канал на стена „Жеков вир”
В момента се изпълнява проект за техническа и биологична рекултивация, което е
наложено от необходимостта за намаляване въздействието на хвостохранилище “Медет”
върху екологичното състояние на прилежащите територии и населени места. Целта на
проекта е:
1. Преустановяване на праховото замърсяване в района и емитирането на тежки метали в
околната среда;
2. Ликвидиране на риска от замърсяване на повърхностните води;
3. Намаляване на риска от замърсяване на подземните води;
4. Постигане на необходимото почвено плодородие за нормално развитие на тревна и
горскодървесна растителност;
5. Постигане на по-добър стабилитет на хвостохранилището.
800R174 Река Медетска
Река Медетска е десен приток на река Тополница. Водосборът и е разположен на
територията на две общини – Панагюрище и Златица. Преди започване на интензивни
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открити минни работи във водосбора на реката, основните хидрографски характеристики
са били, както следва:









Дължина на реката от извора – 12,3 км;
Среден наклон на реката – 44,0 промила;
Площ на водосборната област – 31,0 км2;
Средна надморска височина на водосборната област – 1092 метра;
Среден наклон на водосборната област – 0,350;
Гъстота на речната система -1,6 км/км2;
Залесеност – 89,6%;
Отточен модул за периода 1959 - 1975 година:
 Мср от 5,48 до 15, 8 л/сек/км2;
 Ммакс от 102 до 626 л/сек/км2;
 Ммин от 0,16 до 3,23 л/сек/км2

В момента значителна част от релефа на водосборната област на реката е силно изменен
от проведените интензивни работи за добив на мед до началото на 90-те години на
миналия век – огромна дупка с дълбочина 270 метра и обем 61.3 млн. м 3 и насипища с
площ 2 112 000 м2 и с височина до 224 метра.
Нещо повече – река Медетска не съществува от извора до излаза на тунела при рудника.
Отокът на реката след това се образува само от дренажните води на насипищата от
ликвидирания добив на мед. Районът около откритата кариера е силно повлиян от
изкуствени геотектонски процеси, които са довели както до нарушаване на естествения
релеф, така и до преразпределение на повърхностния отток към котлована на рудника,
като основна дренажна артерия в района. Това обстоятелство не дава възможност на река
Медетска да се самовъзстановява след приключване на рудодобива.
Променено е трайно и движението на подземните води в района. От естественото им
състояние по посока към руслото на Тополница, сега е създадена депресия около
котлована на рудника, който играе ролята на много голям еквивалентен дренажен
кладенец за територията на водосборната област на реката, което е довело до обръщане
на потока на пукнатинните подземни води в обратна посока.
Нарушената естествена речно-овражна система във водосборната област освен
неблагоприятно въздействие върху чистотата на водите играе и негативна роля по
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отношение на устойчивостта на инфраструктурата в района – пряко е застрашен пътят от
републиканската пътна мрежа Панагюрище- Златица.

Фигура 7. Водосбор на река Медетска
Закритата медна мина в района на местността Медет оставя един огромен котлован,
множество насипища (табани) и неработеща обогатителна фабрика на площ
приблизително 25 км2 от водосборната област на р. Медетска. Котлованът в момента е в
процес на запълване. Водите, които се намират в котлована и дренажните води
(инфилтратите) от насипищата се характеризират с висока степен на замърсеност. Това
налага пречистването на тези води и в тази връзка е възложено проектирането на
пречиствателна станция.
За намаляване количеството на замърсените води се предвижда използването на
отводнителни (дренажни) канали, чрез които чистите води от водосбора на р. Медетска
ще се отвеждат директно в коритото на реката (под пречиствателната станция), без да
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имат допир с минните табани и котлована. В рамките на проекта за пречиствателната
станция трябва да се оцени ефективността на тези дренажни канали.
Климатът в района е континентален, характерен с топло лято и студена зима. Пролетта не
е много отличителна и е доста кратка.
Специални внимание трябва да се обърне на височината на водосборната област на р.
Медетска, която се изменя от приблизително 800 м до приблизително 1500 м. Независимо
от континенталния характер, тук ние имаме планински климат. Температурата на въздуха
намалява с увеличаване на височината, докато валежите, влажността и скоростта на
вятъра се увеличават.
На фигура 8 са показани различните характерни подобласти в района на рудник „Медет“.
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Фигура 8. Водосборни подобласти
Същите са подробно описани в таблица 8.
Таблица 8. Водосборни подобласти
№

Водосборни под-области

01

р. Медетска – водосбор от началото до проба М35

02

Ломашко дере до язовира

Забележка
0.426 km²
4.319 km²
не участва в балансовите

Европейски съюз
Кохезионен фонд

№

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Водосборни под-области

Решения за
по-добър живот

Забележка
изчисления

03

р. Медетска – водосбор до Обогатителната фабрика

1.917 km²

04

Голям южен табан с неговата водосборна област

1.834 km²

05

Малък южен табан с неговата водосборна област

0.356 km²

№

Водосборни под-области

Забележка

06

Западен табан с неговата водосборна област

2.105 km²

07

Котлована и неговата водосборна област

1.593 km²

08

Източен табан с неговата водосборна област

0.858 km²

09

р. Медетска – водосбор до проба М3

3.346 km²

10

Северозападен табан с неговата водосборна област

2.738 km²

11

Северен табан с неговата водосборна област

4.608 km²

12

р. Медетска с водосбор до м. Кантона

1.474 km²
Всичко:

25.686 km²

Всичко без #02:

21.367 km²

В момента се изпълнява проект за управление на водите в района на рудник «Медет»
(фигура 9). В предложената схема за отвеждане на водите от водосбора на р. Медетска се
предвижда разделяне на чистите води, постъпващи от водосборите незасегнати от
антропогенната дейност, от замърсените води получени при инфилтриране на
повърхностните води през табаните и площадката на фабриката. В момента двата вида
води се смесват, при тяхното преминаване през засегнатия от антропогенната дейност
участък от водосбора до створа на Кантона, като след това по цялата дължина на р.
Медетска , до вливането в р. Тополница, текат замърсени води. Предложеното решение
за събиране и отвеждане на водите се състои в разделно улавяне на чистите и
замърсените води и отвеждане само на последните за пречистване в ПСОВ. В доклада са
разгледани няколко схеми, различаващи се главно по местоположението на площадката
на ПСОВ, респективно мястото на заустване на преработените води, начините за улавяне
на замърсените води, възможности за предварително третиране и ретензиране на част от
тези води зад северния табан, когато техният дебит надвишава капацитета на ПСОВ.
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Фигура 9. Разделяне на водите
По-надолу накратко са показани основните параметри на водопроводящите съоръжения
за чистите и замърсените води.
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Отвеждане на чистите води
Предлага се за отвеждане на чистите води се използват два надлъжни колектора, чието
основно направление е от юг на север. Първият от тях съвпада със съществуващият по
западния скат на водосбора събирателен канал за повърхностни скатови води, вторият
съвпада със съществуващото корито на р. Медетска. Предварителният анализ показва, че
това решение в максимална степен се вписва в съществуващите дадености на релефа и ще
позволи ограничаване на достъпа на външни повърхностни води до табаните, които са
основният източник на замърсяване на водите.
По западния скат на р. Медетска съществува изграден канал за събиране на
повърхностните скатови води постъпващи в посока от запад на изток към рудничния
котлован и отвалите намиращи се в тази зона. Според съществуващото положение
последният е разделен условно на три участъка
Мероприятията, които трябва да бъдат извършени по този канал, с цел неговото
привеждане в състояние позволяващо реално отвеждане на стичащите се по ската
повърхностни води са следните:


почистване на облицования участък с дължина 2175,0 м и ремонт на
съществуващата облицовка, която на места е в лошо техническо състояние и
причинява загуби на вода.



предлага се останалата дължина от канала (1255 м за първи участък и 4000 м за
трети участък) да бъде изпълнена като земен профил, като по неговото дъно се
изгради кюне от стоманобетонови корита за отвеждане на водите с по-голяма
повторяемост. По този начин ще се осигури водоплътност на дъното при
провеждане на водите с голяма повторяемост и тяхното гарантирано отвеждане
извън табаните. За отвеждане на високите води, които са с малка повторяемост
(един път на няколко години) е достатъчно да се предвиди канал със земен профил.
В този случай, поради малката продължителност на екстремните събития
инфилтриралите от дъното на канала води практически няма да повлияят на
баланса на водите в отвалите.

Основната част от повърхностните води от източните склонове на водосбора постъпват в
река Медетска по естествен начин (дол Малка улица и Голям улишки дол), а друга част
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чрез изкуствени канали за отвеждане на повърхностните скатови води постъпващи към
горната част Източния табан и Киселишко дере зад Северния табан.
Предвижда се следните основни съоръжения, които са разположени в посока от юг на
север (посоката на водата) по р. Медетска:


Изграждане на водохващания за чистите води от река Медетска и Ломашко дере и
включването им в тръбна канализационна система, която да ги отведе в
стоманобетоновия канал с начало след площадката на фабриката. Капацитета на
тръбния колектор трябва да поволи провеждане на чистите води при нормални
условия, като последният работи в безнапорен или слабонапорен режим. При
интензивни валежи част от водата, която не може да бъде поета от колектора за
чисти води, ще прелее директно в р. Медетска, но при висока степен на
разреждане на замърсените води. Тръбният колектор е предвиден от PVC тръби с
диаметър 250 mm и неговата обща дължина е 1300 м.

След площадката на фабриката, в района на котлована на рудника р. Медетска е
коригирана в открит стоманобетонов канал с трапецовидно напречно сечение и дължина
около 1700 м. Последният е успореден на хвостопровода, състоящ се от две
стоманобетонови корита. В момента техническото състояние на открития канал, по който
се предвижда да текат чистите води на р. Медетска е много лошо и в проекта се
предвижда неговото частично или пълно ремонтиране, за да се предотврати изтичането
на водите на реката към котлована на рудника през съществуващите пукнатини в
облицовката. Същият е трапецовидно напречно сечение, широчина на дъното 2,0 м,
дълбочина 2,0 м. и откос на оградните стени около 0,2.


Участък от реката между облицования канал и тунела с дължина около 600 м. В
този участък ще се предвиди възстановяване на профила само, ако това е
необходимо след завършване на проекта за рекултивация.



При югоизточната граница на на Северозападния табан р. Медетска преминава в
безнапорен тунел с дължина около 670 м. Тук трябва да се предвидят мероприятия
по частично или пълно почистване на дъното.



Възстановяване на коритото на р. Медетска след изхода от тунела, съчетано с
инженерни мероприятия за улавяне на филтрационните води от северния и
северозападния табани и тяхното отвеждане към ПСОВ.
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Канал по северния скат на Киселишко дере, който да обере повърхностните води
постъпващи в дерето на кота около 1025,00 м и ги отведе в коритото на р.
Медетска. Същият може да бъде изграден само в горната си част и след това да
бъде заустен в съществуващия канал за отвеждане на повърхностните води по
северната граница на Северния отвал, като по този начин неговата дължина ще
бъде редуцирана до около 1000 м. Предлага се комбинирано трапецовидно
напречно сечение с кюне от стандартни стоманобетонови елементи с цел
осигуряване на водоплътност при малките водни количества.

Отвеждане на замърсените води
Различните принципни схеми за третиране на водите постъпващи в р. Медетска
описани в отделна глава от доклада. Тук са представени приблизителните параметри
тръбопроводите, които са необходими за доставяне на замърсените води от точката
тяхното улавяне до ПСОВ. По-надолу са дадени необходимите параметри
тръбопроводите за най-вероятните вариантни решения.

са
на
на
на



Безнапорен тръбопровод тръбопровод от PVC с дължина около 3650 м. и ф250 мм,
чието начало е под площадката на флотационната фабрика на кота 965,00 и в него
се включват всички останали замърсени води, които се генерират от площадката на
фабриката и инфилтратите от източните и северните табани до створа на Кантона,
където е долната граница на антропогенно променените води.



Напорен тръбопровод между основата на южния табан на кота 1005,00 м и
съществуващите ретензионни водни басейни при Киселишко дере. Предвижда се
полиетиленова тръба за максимален напор до 20 бара. Ще бъде разделена на
няколко участъка за различен напор с цел намаляване на стойността. Общата
дължина е около 4600 м. и ф250 мм. В голяма част от своята дължина (около 1700
м.) този тръбопровод преминава успоредно, по едно и също трасе в едно от
коритата на хвостопровода, заедно с безнапорния тръбопровод и след това по
свода на тунела, който е с дължина 650 м.



Безнапорен тръбопровод от PVC с обща дължина около 3600 м. и ф250 мм,
отвеждащ всички уловени замърсените води до ПСОВ. Началото на този
тръбопровод е при створа на Кантона, а неговият край при площадката на ПСОВ,
която е разположена при мястото на заустване на р. Медетска в р. Тополница.
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00R164 Река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз. Тополница.

Фигура 10. Схема на водосборната област между хвостохранилище „Медет“ и язовир
„Тополница“
В този участък от реката се намират основните източници на индустриално замърсяване,
като площадката на АУРУБИС (бившия МДК-Пирдоп) чрез река Пирдопска, нарушаване
целостта/ерозия на запечатаните бивши утайници (т.нар. Синя лагуна) или преливане на
настоящите. Подобна е заплахата и на площадката в Челопеч, както и в утаителните
басейни в района на с. Чавдар и с. Бенковски, които съдържат отпадни води от добива и
флотацията в ЕЛАЦИТЕ.
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Река Пирдопска (р. Славци)
Река Пирдопска (р. Славци) води началото си от група изворчета на кота 1463 м,
разположени на около 2,8 км югозападно от връх Косица. Тя се явява десен приток е на
река Тополница, в която се влива на около 6 км след град Пирдоп (фигура 11).

Фигура 11. План на водосборната област – гр. Пирдоп
Водосборният басейн има продълговата форма и е ориентиран в посока север-юг.
Ширината му е между 4 и 5 km, а дължината около 8,2 km. Залесен е с над 52% с
широколистни гори.
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Речната мрежа е сравнително добре развита – 1,62 км/км2. Речното корито е добре
оформено. В средното и долното течение бреговете са високи и ронливи. Дъното е
застлано с чакъл и едър пясък, като в градската зона голяма част от речните участъци са
коригирани. Поради сравнително ниската залесеност на водосборния басейн в по-ниските
части, ерозията на почвата е значителна.

800L160 - язовир Тополница
Язовир Тополница е изграден на р. Тополница след селата Мухово и Поибрене. Строежът
на язовирната стена е започнал през 1945 г., а хидроложките му проучвания са от 1936 г.
Язовирната стена е бетонна тип „Ньотцли”. Строежът на стената е завършил през 1961 г.
Яз. Тополница е комплексен, като завирените в него води се използват за целите:
силодобиване, напояване, борба с наводненията и др., посредством:


Изградената под-язовирна ВЕЦ „Тополница”, която е оборудвана с 3 бр. Францис
турбини, с обща застроена мощност от 9,3 Mw.



За напояване на застроените в Пазарджишкото и Пловдивското поле поливни земи.
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Фигура 12. Изглед на яз. стена на «Тополница»


Борба с наводненията - постига се чрез предоставяне на известен обем от
водохранилището, в който да се побере високата вълна или част от нея. След
интензивните дъждове през м. август 2005 г. обикновено язовирът се държи празен
над кота ръб твърд преливник, над който се разполагат над 80 милиона куб. м.
застроен обем за посрещане на интензивни високи вълни. Необходимо е да се
отбележи, че благодарение на това, че една от клапите на язовира не се е отворила
през 2005 г. е реализиран по-голям ретензионен обем от нормалния изчислителен
случай, което е допринесло за намаляване на върха на изходната вълна с повече от
100 m3/s.

Основните характерни коти са както следва:
 Парапет = 410.50 m
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 Корона = 409.00 m
 Горен ръб клапа = 404.50 m
 Ръб твърд преливник = 399.50 m
 ос осн.изпускател(воден откос) = 343.50 m
 ос осн.изпускател(въздушен откос) = 338.50 m
 НВВН0.01% = 407.00 m
 max ВН0.1% = 405,50 m
 РВН = 404,30 m
 min ВН = 351,00 m
Оразмерителните (приточни) високи вълни са били обект на продължителни разисквания,
като в крайна сметка са приети следните водни количества (според том ХІV – Експлоатация
на ХВ “Тополница”):
Q0.1% = 1550 m3/s
Q1% = 897 m3/s
Q5% = 495 m3/s
Преливникът на водохранилището е съоръжен с 4 броя падащи клапи, всяка с дължина по
8.72 m и височина 5.00 m. Клапите са с ръчно и електрическо задвижване. При достигане
на максималното водно ниво от 407.00 m е предвидено автоматично спускане до
постигане на пълно отваряне. Това решение е продиктувано от необходимостта да се
предпази стената на язовира от преливане през короната.
Съгласно резултати от изследване извършено през 2009 г. (Модев и др.) актуализираните
водни количества за преливника на стената са:
Q0.01+dQp= 1620 m3/s
Q0.01% = 1455 m3/s
Q1% = 546 m3/s
Q5% = 340 m3/s
APSFR_MA_15 Река Тополница от с. Лесичово до устие на гр. Пазарджик
В този участък се намират селата Лесичово, с. Калугерово, с. Динката, с. Юнаците, с.
Драгор, гр. Пазарджик.
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В географско отношение с. Лесичово попада в северозападната част на Пазарджишка
област. На север и на изток граничи с община Панагюрище, на юг с община Септември, на
югоизток с община Пазарджик, а на запад с община Ихтиман.
Територията на община Лесичово обхваща на север и запад части от Ихтиманска и
Същинска Средна гора, а на юг и югоизток-северните разклонения на Горнотракийската
низина. Най-високата точка е връх “Бенковски” /1186 м./, а най-ниските места са с
надморска височина около 300 м.
В участъка на с. Лесичово коритото на р. Тополница е частично коригирано, като по левия
бряг на реката е изградена защитна дига от земен материал. В някои участъци същата е
частично подкопана в основата вследствие преминалите високи води в началото на
септември 2014 г. (фигура 13). Десният бряг е неукрепен и са необходими мерки за
неговата защита от високи води.

Фигура 13. Изглед към коритото на р. Тополница, с. Лесичово

Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Решения за
по-добър живот

На 5 и 6 ти август 2005 г. през преливниците на язовир „Тополница“ са изпуснати водни
количества от порядъка на 700 - 800 m3/s. Поради технически проблем не е било
възможно да бъде отворен основният изпускател на язовира. По тази причина не е било
възможно изпускането на води няколко дни преди високата вълна с цел осигуряване на
свободен ретензионен обем в язовирното езеро. Понастоящем затворните органи са в
изправност и са в състояние да изпълняват своето предназначение. Друга причина за
наводненията в долното течение на р. Тополница по това време е и неадекватното
управление на затворните органи на бент Лесичово.
При същото наводнение е прелят мостът в с. Лесичово на пътя за с. Церово, като
дълбочината на преливащата вода достига 30 см. Отворите на моста са запречени от
стволове и корени на дървета влачени от водното течение. Част от връхната конструкция
на моста е отнесена.
В участъка на с. Калугерово р. Тополница също е коригирана с помощта на земни диги,
като корекцията е изградена през миналия век. През 2005 г. водата в реката достига на
около 20 см от короната на дигите. В момента коритото на реката е силно обраснало с
дървета и храсти и спешно се нуждае от почистване с цел възстановяване на
хидравличната проводимост (фигура 14).
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Фигура 14. Изглед към коритото на р.Тополница, с.Лесичово
През 2005 година, по време на преминаване на високи води е залята част от селото,
известна като Малката махала (Голямата остана незасегната). Тогава близкият язовир
„Тополница“ преля колкото заради дъждовете, толкова и заради повредени затворни
органи и в резултат Малката махала остана под вода.
При същото наводнение е залят участък от магистрала «Тракия», като същата е затворена
за движение. По същото време водните нива достигат на 25 см под короната на дигите в
Пазарджик. Наводнени са части и от с. Динката.
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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 бавейна на р.Тополница, това са наводненията през август 2005 г., януари 2006 г. и
септември 2014 г. Тези наводнения са нанесли големи материални щети надвишаващи
няколко милиона лева (отнесени диги, мостове и водовземни съоръжения, заливане на
пътища, обработваеми земи и ниско разположени квартали от населените места) има и
човешки жертви, точният брой и местоположение на настоящия етап не може да бъде
уточнен.
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 брегозащитни
съоръжения в района (корекции, подпорни стени, диги, поясни канали и
др.), както и за намиращите се там малки язовирни стени, хвостохранилища
и шламохтанилища, прагове, бентове, водовземания и други прегради на
водното течение. Изготвя се анализ за тяхното състояние и ефекта, който
тези съоръжения биха имали при едно бъдещо наводнение.

3.1.3. Въз основа на резултатите от Предварителната оценка на опасността и риска
от наводнения в Източно Беломорския район за басейново управление и
резултатите от последващата поръчка за „Изготвяне на карти на районите
под заплаха от наводнение и карти на районите с риск от наводнение в
Източно Беломорския район за басейново управление на водите се
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очертават засегнатите територии и се идентифицират по вид – жилищни,
промишлени, зони за отдих и т.н. Това се прави се при различни вероятности
(висока, средна ниска). Анализът включва и оценка на сградния фонд и
инфраструктурата около него, която включва вид на строителството,
вложени строителни материали (изключително опасно е наличието на
постройки от керпич, което освен значитетелни материални щети е
предпоставка за много човешки жертви сред техните обитатели),
състоянието и устойчивостта на сградите (предвид експозицията по
отношение на водното течение) в случай на наводнение.
3.1.4. Въз основа на получените резултати в цитираните в предишната точка
изследвания се очертават и изключват от последващия анализ 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. За
тази цел е необходимо да се събере допълнителна информация и се
анализира състоянието и потребностите. При необходимост се очертават и
маркират върху картите обекти и зони, които са пропуснати в предишните
анализи и липсват в базите данни. Акцентира се върху следните обекти,
дейности и институции:
 Отбелязват се основните транспортни комуникации в района – пътища и
мостове, както и разположението на железопътни и автогари.
 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).
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Преценява се проводимостта и състоянието на речните корита, особено се
акцентира на „тесните места” – тези участъци са известни, има ги в
аварийни 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,
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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.
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.
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Наличните планове за действие преди-, по време- и след наводнението,
както и тяхната актуализация.

Посочената информация се анализира в нейната съвкупност, взаимодействие и
значимост.
На този етап се преглеждат и се прави преценка за състоянието и ефективността на
съществуващите защитни съоръжения (диги, оградни стени и др.).
Въз основа на изготвеното описание на състоянието на водосбора извършено в
предишната точка могат да се дефинират някои от по-важни проблеми – таблица 9. Тук
следва да се отбележи, че примерът няма претенции за всеобхватност и изчерпателност
по отношение на предложените мерки, а има за задача да илюстрира прилагане на
мерките от каталога по отношение на различни обекти в някои от населените места във
водосбора на р. Тополница.
Таблица 9: Дефиниране на проблемни райони
No.
1.

Описание
Местоположение
Язовир „Душанци е с основно предназначение промишлено с. Душанци
водоснабдяване. Облекчителните съоръжения на язовира са в
състояние да проведат безаварийно водни количества
Q=374,00 m3/s с вероятност за превишение р=0.1%.
Възможни проблеми:
 При разрушаване на язовирната стена съществува
реална опасност за голяма част от населението в с.
Душанци.
 При преливане на водни количества надвишаващи
200,00 m3/s е възможно заливане на ниските части на с.
Душанци в непосредствена близост до р. Тополница,
включително сградата на МВЕЦ.
 Възможно е да бъдат отнесени или разрушени двата
моста, които пресичат реката в района на селото.
 Възможно е да бъде разрушен напорния тръбопровод
за “Кумериомед АД”.
 Индустриални източници на отпадъчни води: в този
участък липсват данни за индустриални източници на
замърсяване.
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Описание
Местоположение
 Зони по „Натура 2000”:Почти цялата р. Тополница от
изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по
Директивата за хабитатите под номер BG0001389
Средна гора, която припокрива едноименната ЗЗ по
Директивата за птиците BG0002054 Средна гора.
 Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици
BG0002054 Средна гора, която се припокрива с
едноименната ЗЗ по Директивата за хабитатите под
номер BG0001389 Средна гора.
 Чувствителни зони: BG3SAMA06 BG3MA800R175 р.
Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище
Медет.
През гр. Пирдоп преминава р. Пирдопска (р.Славци), която е гр. Пирдоп
десен приток е на река Тополница, в която се влива на около 6
км след град Пирдоп.
Възможни проблеми:
 При преминаване на водни количества надвишаващи
оразмерителната висока вълна с вероятност за
превишение 1% 60,00 m3/s и с вероятност за
превишение 0.1% 100,00 m3/s е възможно заливане на
ниските части на гр. Пирдоп в непосредствена близост
до р. Славци, включително площадката на ПСОВ и
платното на главен път Е871.
 Възможно е да бъдат отнесени или разрушени някои от
мостовете, които пресичат реката в района на града,
както и мостът на главен път Е871.
 Индустриални източници на отпадъчни води: в този
участък попадат води от голям брой индустриални
източници на замърсяване: Хвостохранилище „Медет”,
Река Медетска, „Аурубис” зауства отпадъчни води при
Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р.
Златишка; има увеличено няколко пъти производство,
но
няма
пречиствателно
съоръжение;
има
констатирани залпови замърсявания от здравна и екоинспекция; фирмата има регистрирани неведнъж
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Описание
Местоположение
подобни нарушения и аварии.
 Зони по „Натура 2000”:Почти цялата р. Тополница от
изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по
Директивата за хабитатите под номер BG0001389
Средна гора, която припокрива едноименната ЗЗ по
Директивата за птиците BG0002054 Средна гора.
 Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици
BG0002054 Средна гора, която се припокрива с
едноименната ЗЗ по Директивата за хабитатите под
номер BG0001389 Средна гора.
 Чувствителни зони: BG3SAMA06 BG3MA800R175 р.
Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище
Медет
През гр. Златица преминава р. Златишка, която също е десен гр. Златица
приток е на река Тополница, в която се влива на около 4.6 км
след град Златица.
Възможни проблеми:
 Въпреки, че коритото на реката и нейните притоци в
района на гр. Златица са коригирани, при преминаване
на водни количества надвишаващи оразмерителната
висока вълна с вероятност за превишение 1% и 0.1% е
възможно заливане на ниските части на гр. Златица в
непосредствена близост до реката, включително
централната част на града и платното на главен път
Е871.
 Възможно е да бъдат отнесени или разрушени някои от
мостовете, които пресичат реката в района на града,
както и мостът на главен път Е871.
 Индустриални източници на отпадъчни води: в този
участък попадат води от голям брой индустриални
източници на замърсяване: Хвостохранилище „Медет”,
Река Медетска, „Аурубис” зауства отпадъчни води при
Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р.
Златишка; има увеличено няколко пъти производство,
но
няма
пречиствателно
съоръжение;
има
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Описание
Местоположение
констатирани залпови замърсявания от здравна и екоинспекция; фирмата има регистрирани неведнъж
подобни нарушения и аварии. Дънди Прешъс Металс”,
разтоварище за руден концентрат на ж.п. гара Златица,
от заустване на отпадни води директно в битовата
канализация и в р. Златишка.
 Зони по „Натура 2000”:Почти цялата р. Тополница от
изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по
Директивата за хабитатите под номер BG0001389
Средна гора, която припокрива едноименната ЗЗ по
Директивата за птиците BG0002054 Средна гора.
 Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици
BG0002054 Средна гора, която се припокрива с
едноименната ЗЗ по Директивата за хабитатите под
номер BG0001389 Средна гора.
 Чувствителни зони: BG3SAMA06 BG3MA800R175 р.
Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище
Медет
През с. Петрич преминава река Тополница, която на практика с. Петрич
разделя селото на две части.
Възможни проблеми:
 При преминаване на високи води с вероятност за
превишение 1% и 0.1% е възможно заливане на ниските
части на с. Петрич. През последните няколко години
ниските части на селото няколкократно са заливани.
 Поради отлагане на наноси и обрастване на коритото е
намалена пропускателна способност на моста.
 Регистрирани са преливания от дерето преминаващо
през източната част на селото.
 Индустриални източници на отпадъчни води: в този
участък попадат води от голям брой индустриални
източници на замърсяване: Хвостохранилище „Медет”,
Река Медетска, „Аурубис” зауства отпадъчни води при
Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р.
Златишка; „Дънди Прешъс Металс”, разтоварище за
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Описание
Местоположение
руден концентрат на ж.п. гара Златица, от заустване на
отпадни води директно в битовата канализация и в р.
Златишка. Елаците мед”, хвостохранилище „Бенковски2”, „Дънди прешъс металс”, хвостохранилище „Чавдар”,
от които се просмукват кисели отпадни води с тежки
метали в подпочвените води или при сухо време
хвостът се издухва от вятъра в нивите, къщите и реката.
 Зони по „Натура 2000”:Почти цялата р. Тополница от
изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по
Директивата за хабитатите под номер BG0001389
Средна гора, която припокрива едноименната ЗЗ по
Директивата за птиците BG0002054 Средна гора.
 Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици
BG0002054 Средна гора, която се припокрива с
едноименната ЗЗ по Директивата за хабитатите под
номер BG0001389 Средна гора.
През с. Поибрене преминава река Тополница, която на с. Поибрене
практика разделя селото на две части.
Възможни проблеми:
 При преминаване на високи води с вероятност за
превишение 1% и 0.1% е възможно заливане на ниските
части на с. Петрич. През последните няколко години
ниските части на селото няколкократно са заливани.
 Поради отлагане на наноси и обрастване на коритото е
намалена пропускателна способност на моста.
 Регистрирани са преливания от дерето преминаващо
през източната част на селото.
 Индустриални източници на отпадъчни води: в този
участък попадат води от голям брой индустриални
източници на замърсяване: Хвостохранилище „Медет”,
Река Медетска, „Аурубис” зауства отпадъчни води при
Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р.
Златишка; „Дънди Прешъс Металс”, разтоварище за
руден концентрат на ж.п. гара Златица, от заустване на
отпадни води директно в битовата канализация и в р.
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Златишка. Елаците мед”, хвостохранилище „Бенковски2”, „Дънди прешъс металс”, хвостохранилище „Чавдар”,
от които се просмукват кисели отпадни води с тежки
метали в подпочвените води или при сухо време
хвостът се издухва от вятъра в нивите, къщите и реката.
 Зони по „Натура 2000”: Почти цялата р. Тополница от
изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по
Директивата за хабитатите под номер BG0001389
Средна гора, която припокрива едноименната ЗЗ по
Директивата за птиците BG0002054 Средна гора.
 Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици
BG0002054 Средна гора, която се припокрива с
едноименната ЗЗ по Директивата за хабитатите под
номер BG0001389 Средна гора.
В този участък в зоната на населените места коритото на р.
Тополница е частично коригирано, като е изградена защитна
дига от земен материал. В някои участъци същата е частично
подкопана в основата вследствие преминалите високи води.
Възможни проблеми:
 Заливане на ниските части на населените места поради
недостатъчна проводимост на речното корито.
 Подкопаване на оградни съоръжения и мостове.
 Заливане на селскостопански земи.
 Заливане на пътни връзки поради недостатъчна
проводимост на мостове.
 Заливане на индустриални обекти.

Решения за
по-добър живот

Местоположение

APSFR_MA_15
с. Лесичово,
с. Калугерово,
с. Динката,
с. Юнаците,
с. Драгор

3.2. Извеждане на основните проблеми
Основните проблеми в разглеждания РЗПРН и тяхната връзка с националните приоритети
са:
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По приоритет 1: Опазване на човешкия живот и общественото здраве:




Залетите части от село Душанци в непосредствена близост до р. Тополница,
включително сградата на МВЕЦ;
Залетите ниските части на на гр. Пирдоп в непосредствена близост до р. Славци;
Залетите ниските части на гр. Златица в непосредствена близост до реката.
Залетите части от село Петрич в непосредствена близост до р. Тополница и дерето,
което пресича южната част на селото;
Заливане на ниските части на с. Пибрене;



Заливане на ниските части на с. Лесичово;





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


Разрушаване на двата моста, които пресичат реката в района на селото Душанци;



Прекъсване на напорния тръбопровод за “Кумериомед АД”;



Заливане на обекти от инфраструктурата на гр. Пирдоп, включително площадката
на ПСОВ и платното на главен път Е871;



Разрушаване на мостовете, които пресичат реката в района на град Пирдоп, както и
моста на главен път Е871;



Заливане на част от площадката на „Аурубис”;



Заливане или прекъсване на моста на пътя за Панагюрище при село Поибрене.

По приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда


Особен риск представляват залетите зони по „Натура 2000”:Почти цялата р.
Тополница от изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по Директивата за
хабитатите под номер BG0001389 Средна гора, която припокрива едноименната ЗЗ
по Директивата за птиците BG0002054 Средна гора;



Замърсявания от Индустриални източници на отпадъчни води: в този участък
попадат води от голям брой индустриални източници на замърсяване:
Хвостохранилище „Медет”, Река Медетска, „Аурубис” зауства отпадъчни води при
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Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р. Златишка; има увеличено
няколко пъти производство, но няма пречиствателно съоръжение; има
констатирани залпови замърсявания от здравна и еко-инспекция; фирмата има
регистрирани неведнъж подобни нарушения и аварии;


Замърсявания от заустване на отпадни води директно в битовата канализация и в р.
Златишка, Елаците мед”, хвостохранилище „Бенковски-2”, „Дънди прешъс металс”,
хвостохранилище „Чавдар”, от които се просмукват кисели отпадни води с тежки
метали в подпочвените води и река Тополница.



Чувствителни зони: BG3SAMA06 BG3MA800R175 р. Тополница от язовир „Душанци“
до хвостохранилище „Медет“;

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:
По приоритет 1: Опазване на човешкия живот и общественото здраве:


Залетите части от село Душанци в непосредствена близост до р. Тополница,
включително сградата на МВЕЦ;
Решение 1. Надграждане на съществуващата дига с 1 м с дължина 1000 м;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 2000 м;
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Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 300 м.
Залетите ниските части на на гр. Пирдоп в непосредствена близост до р. Славци;
Решение 1. Завършване на съществуващата корекция чрез доизграждане на участък
с дължина 1000 м;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 1000 м в участъка
след населеното място;
Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 300 м;
Решение 4. Евакуация на хората от най-засегнатите райони;
Залетите ниските части на гр. Златица в непосредствена близост до реката.
Решение 1.Изграждане на корекция на реката в участък с дължина 1500 м;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 1000 м в участъка
след населеното място;
Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 500 м;
Решение 4. Евакуация на хората от най-засегнатите райони;
Залетите части от село Петрич в непосредствена близост до р. Тополница и дерето,
което пресича южната част на селото;
Решение 1.Изграждане на корекция на реката в участък с дължина 500 м;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 500 м в участъка
след населеното място;
Решение 3. Премахване на тесни места по трасето на дерето и увеличаване на
неговата проводимост;
Решение 4. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 100 м;
Решение 5. Евакуация на хората от най-засегнатите райони;
Заливане на ниските части на с. Поибрене;
Решение 1.Изграждане на корекция на реката в участък с дължина 1500 м;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 1000 м в участъка
след населеното място;
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Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 500 м;
Решение 4. Евакуация на хората от най-засегнатите райони;
Заливане на ниските части на с. Лесичово;
Решение 1.Изграждане на защитна дига по десния бряг на реката в участък с
дължина 1500 м;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 1000 м в участъка
след населеното място;
Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 200 м;
Решение 4. Евакуация на хората от най-засегнатите райони;
Решение 5. Изпомпване на вода от наводнените райони.

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


Разрушаване на двата моста, които пресичат реката в района на селото Душанци;



Решение 1. Увеличаване проводимостта на орворите на мостовете;
Решение 2. Укрепване на участък от реката преди и след моста с дължина 200 м.;
Прекъсване на напорния тръбопровод за “Кумериомед АД”;



Решение 1. Увеличаване проводимостта на речното корито в участъка;
Решение 2. Укрепване на брега, по който преминава тръбопровода с дължина 500
м.;
Заливане на обекти от инфраструктурата на гр. Пирдоп, включително площадката
на ПСОВ и платното на главен път Е871;
Решение 1. Изграждане на защитна дига по десния бряг на реката в участък с
дължина 500 м около площадката на ПСОВ;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 1000 м в участъка
след населеното място;
Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 200 м;
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Решение 4. Увеличаване проводимостта на моста. Укрепване на участък от реката
преди и след моста с дължина 200 м.;
Заливане на част от площадката на „Аурубис”;
Решение 1. – Реконструкция на дъждовната канализация с цел бързо отвеждане на
водата обратно в реката.
Решение 2 – Евакуация на ценна и скъпа техника.



Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 200 м;
Решение 4. Изпомпване на вода от наводнените райони.
Заливане или прекъсване на моста на пътя за Панагюрище при село Поибрене.
Решение 1. Изграждане на защитна дига по левия бряг на реката в участък с
дължина 500 м в селото;
Решение 2. Почистване на речното корито в участък с дължина 300 м в участъка
след населеното място;
Решение 3. Предвиждат и се поставят при необходимост мобилни прегради,
прегради от чували с пясък и др. с дължина 200 м;
Решение 4. Увеличаване проводимостта на моста. Укрепване на участък от реката
преди и след моста с дължина 200 м.;

По приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда




Особен риск представляват залетите зони по „Натура 2000”:Почти цялата р.
Тополница от изворите до над вливането на р. Мътивир е ЗЗ по Директивата за
хабитатите под номер BG0001389 Средна гора, която припокрива едноименната ЗЗ
по Директивата за птиците BG0002054 Средна гора;
Решение 1. Изграждане на диги не позволяващи заливане на и разпространение на
замърсени води с дължина 5000 м;
Решение 2. Предотвратяване изпускането на замърсени води;
Замърсявания от Индустриални източници на отпадъчни води: в този участък
попадат води от голям брой индустриални източници на замърсяване:
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Хвостохранилище „Медет”, Река Медетска, „Аурубис” зауства отпадъчни води при
Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р. Златишка; има увеличено
няколко пъти производство, но няма пречиствателно съоръжение; има
констатирани залпови замърсявания от здравна и еко-инспекция; фирмата има
регистрирани неведнъж подобни нарушения и аварии;





Решение 1. Предотвратяване изпускането на замърсени води;
Решение 2. Изграждане на диги не позволяващи заливане на и разпространение на
замърсени води с дължина 5000 м;
Решение 3. Изграждане на съоръжения за задържане на замърсени води и тяхното
насочване за пречистване.
Решение 4. Изграждане на помпени станции за обратно връщане на замърсени
води;
Замърсявания от заустване на отпадни води директно в битовата канализация и в р.
Златишка, Елаците мед”, хвостохранилище „Бенковски-2”, „Дънди прешъс металс”,
хвостохранилище „Чавдар”, от които се просмукват кисели отпадни води с тежки
метали в подпочвените води и река Тополница.
Решение 1. Предотвратяване изпускането на замърсени води;
Решение 2. Изграждане на диги не позволяващи заливане на и разпространение на
замърсени води с дължина 5000 м;
Решение 3. Изграждане на съоръжения за задържане на замърсени води и тяхното
насочване за пречистване.
Решение 4. Изграждане на помпени станции за обратно връщане на замърсени
води;
Чувствителни зони: BG3SAMA06 BG3MA800R175 р. Тополница от язовир „Душанци“
до хвостохранилище „Медет“;
Решение 1. Предотвратяване изпускането на замърсени води;
Решение 2. Изграждане на съоръжения за разделяне на чистите и замърсените
води;

По приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”
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преценена е необходимостта за повишаване на подготвеността на
населението за наводнения (тази задача ще бъде налична във всички
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 водните нива в реките
и водоемите, 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 наводнения в участъка между
с.Душанци и гр. Пазарджик;
Решение 2. Провеждане на периодични тренировки и инструктажи за действия при
аварийни ситуации.

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
1.0
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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 речни
наводнения в
участъка между с.
Душанци и гр.
Пазарджик
Решение 2.
Провеждане на
периодични
тренировки и
инструктажи за
действия при
аварийни ситуации

Срок за прилагане,
дни

90%

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

20%

7 000

21 дни (7 пъти по 3
дни)

365

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
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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.
Степен на
преодоляване на
проблема
Решение 1.
Изгражда се
известителна
система за речни
наводнения в
участъка между с.
Душанци и гр.
Пазарджик
Решение 2.
Провеждане на
периодични
тренировки и
инструктажи за
действия при
аварийни ситуации

Срок за прилагане

10.00

Разходи за
изпълнение на
алтернативата
(решението)
0.47

2.22

10.00

10.00

0.19

За окончателно класиране на решенията (алтернативите), получените в горната таблица
балове трябва да се претеглят с изведените тегла, което е илюстрирано на следващата
таблица.
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Степен на
преодоляване
на проблема
Тегло
Решение 1.
Изгражда се
известителна
система за
речни
наводнения в
участъка между
с. Душанци и
гр. Пазарджик
Решение 2.
Провеждане на
периодични
тренировки и
инструктажи за
действия при
аварийни
ситуации

0,5
5.00

1.11

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

3.00

Срок за
прилагане

Решения за
по-добър живот

Общо

0,2
0.04

5.18

2.00

6.11

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.
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Решения за
по-добър живот

Неструктурните мерки са за предпочитане при селекцията, защото те са по-щадящи
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:

Каталож
ен код

Мярка

Начин и
обхват на
действие на
мярката

дименсия

По7-Р54

Подготов
ка на
населени
ето за
действие
при
наводнен
ия

Разработван
еи
осъществяв
ане на
програми за
превантивн
а дейност
чрез
средствата
за масова
комуникаци
я;
провеждане
на учебни
тренировки
за
отработване
на действия
за
спасяване
на хора и
лично
имущество;
осигуряване

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходим
о време за
изпълнение

лв.

месеци

месеци

360 лв без
ДДС за
изграждане
и
поддържан
е на
интернет
страница;
580 лв. без
ДДС за 10
000 бр.
дипляни/фл
аери; 600
лв. без ДДС
за платена
публикация
в печатна
медия; 100
лв./мин. без
ДДС за 1
минута спот
в
радиостанц
ия; 1500

Подготовка
на
населениет
о за
действие
при
наводнени
я

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране
на мярката

Разработван
еи
осъществяв
ане на
програми за
превантивн
а дейност
чрез
средствата
за масова
комуникаци
я;
провеждане
на учебни
тренировки
за
отработване
на действия
за
спасяване
на хора и
лично
имущество;
осигуряване

360 лв без
ДДС за
изграждане и
поддържане
на интернет
страница; 580
лв. без ДДС за
10 000 бр.
дипляни/фла
ери; 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;
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Каталож
ен код

Мярка

Начин и
обхват на
действие на
мярката

дименсия

на
неприкосно
вен запас с
вещи и
храни от
първа
необходимо
ст за
населениет
о



Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходим
о време за
изпълнение

лв.

месеци

месеци

лв./мин. без
ДДС за 1
минута спот
в телевизия;
0,10 лв. без
ДДС за SMS
съобщение

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

на
неприкосно
вен запас с
вещи и
храни от
първа
необходимо
ст за
населениет
о

Възможен
източник на
финансиране
на мярката

0,10 лв. без
ДДС за SMS
съобщение

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

Катало
жен код

Мярка

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

По30Р77

Цена

Решения за
по-добър живот

Информир
ане на
обществе
ността и
провежда
не
обществе
но

Участие на
общественостт
ав
разработване и
обсъждане на
ПУРН

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходимо
време за
изпълнение

лв.

месеци
6 месеца
за
изготвяне
на
програма

месеци

20 000 лв.
без ДДС за
национално
представите
лно
социологич
еско
изследване;

6-12
месеца за
подготовк
аи
провежда
не на
процедури

Отговоре
н орган
за
изпълне
ние на
мярката

Възможен
източник
на
финанси
ране на
мярката

36 месеца

ГЗ; МВР

РБ

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

БД

РБ
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Катало
жен код

Мярка

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия
обсъждан
е на
различнит
е етапи и
на
проекта за
ПУРН

По35Р82

Провежда
не на
консултац
ии с

Провеждането
на консултации
с основните
заинтересован

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
25 лв. на
респондент
без ДДС за
проучване
на база
полуструкту
рирани
интервюта;
300 лв. без
ДДС на 1
фокус група
(специализи
рано
социологич
еско
проучване
на малък
брой
респондент
и с общ
социалноикономичес
ки профил);
3000 лв. за
провеждане
на работна
среща
между
държавната
администра
ция и
заинтересов
ани лица
20 000 лв.
без ДДС за
национално
представите

месеци

месеци

3-4
месеца за
подготовк
а

съгласно
график за
мероприятия
та

Решения за
по-добър живот

Отговоре
н орган
за
изпълне
ние на
мярката

Възможен
източник
на
финанси
ране на
мярката

БД

РБ на БД,
ОП
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Катало
жен код

Мярка

дименсия
обществе
ността при
определя
не на
рисковите
зони

Начин и обхват
на действие на
мярката

и страни
представлява
принцип на
доброто
управление.
Консултациите
представляват
структурирана
обществена
ангажираност,
която включва
търсене,
получаване,
анализ и
обратна връзка
на отговорите,
получени от
заинтересован
ите страни.
Заинтересован
и 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
заинтересован

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
лно
социологич
еско
изследване;
25 лв. без
ДДС на
респондент
за
проучване
на база
полуструкту
рирани
интервюта;
300 лв. без
ДДС на 1
фокус група
(специализи
рано
социологич
еско
проучване
на малък
брой
респондент
и с общ
социалноикономичес
ки профил);
3000 лв. без
ДДС за
провеждане
на работна
среща
между
държавната
администра
ция и

месеци

месеци

Решения за
по-добър живот

Отговоре
н орган
за
изпълне
ние на
мярката

Възможен
източник
на
финанси
ране на
мярката
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Катало
жен код

Мярка

Начин и обхват
на действие на
мярката

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

По39Р86

Провежда
не на
обучителн
аи
информац
ионна
кампания
по
проблеми
те
свързани с
наводнен
ията

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

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
заинтересов
ани лица

месеци

месеци

3-4
месеца за
подготовк
а

по график за
провеждане
на
мероприяти
ята

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

Решения за
по-добър живот

Отговоре
н орган
за
изпълне
ние на
мярката

Възможен
източник
на
финанси
ране на
мярката

БД,
общини

РБ на БД,
общини,
ОП
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Катало
жен код

Мярка

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

По48Р96

Осигурява
не на
обществе
на
подготвен
ост за
реакция
при
заплаха от
наводнен
ия

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

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
поддържан
е на
интернет
страница
3600 лв. без
ДДС за
изграждане
и
поддържан
е на
интернет
страница;
580 лв. без
ДДС за 10
000 бр.
дипляни/фл
аери; 600
лв. без ДДС
за платена
публикация
в печатна
медия; 100
лв./мин. без
ДДС за 1
минута спот
в
радиостанц
ия; 1500
лв./мин. без
ДДС за 1
минута спот
в телевизия;
0,10 лв. без
ДДС за SMS
съобщение

месеци

месеци

3-6 месеца
за
подготовк
а

12-месечни
програми за
провеждане
на
мероприяти
я

Решения за
по-добър живот

Отговоре
н орган
за
изпълне
ние на
мярката

Възможен
източник
на
финанси
ране на
мярката

МОСВ и
БД

РБ, ОП

Европейски съюз
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Катало
жен
код

1

Пр14Р15

Пр19Р20
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Решения за
по-добър живот

Примерни мерки за намаляване на риска в жилищните територии са:

Мярка

дименсия
2

Поставяне на
ограничителни
условия към
инвестиционни
намерения в
съседни на
реката
участъци

Постоянен
мониторинг на
застрояването
в близост до
заливаемите
зони

Начин и обхват
на действие на
мярката

3
Ограничителна
мярка за защита
спрямо
инвестиционни
намерения и
строителство с
цел да не се
стеснява пътят за
преминаване на
високи води разширяване на
речния профил.
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

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
4

месеци
5

месеци
6

неприложимо

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).

Отговорен
орган за
изпълнен
ие на
мярката

Възможен
източник на
финансиране
на мярката

7

8

няма
отношение

6 месеца за
изменение
или
допълнение
към
нормативен
документ

МС

неприложимо

няма
отношение

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

МС, ДНСК
и
общините

РБ и ОБ

Европейски съюз
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Катало
жен
код

1

Мярка

дименсия
2

Защ14Р42

Прилагане и
адаптиране на
мерки за
защита на нови
или
съществуващи
сгради и
съоръжения,
намиращи се
на пътя на
оттичане на
високите води.

Защ16Р44

Оценка на
риска от
наводнение на
съществуваща
обществено
значима
инфраструктура
в заливаемите
зони
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Начин и обхват
на действие на
мярката

3
дейности
Допълнително
осигуряване
защита на
съществуващите
сгради и
съоръжения
след
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

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
4

месеци
5

месеци
6

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

12 месеца за
обследване
и оценки

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

12 месеци за
обследване
и оценка

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнен
ие на
мярката

Възможен
източник на
финансиране
на мярката

7

8

24 - 36
месеци

ДНСК

инвеститор,
собственици

24 месеца

БиК; ЕРП;
общини

ОПОС
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Решения за
по-добър живот

В индустриалните райони
Катало
жен
код

Пр21Р22

Пр22Р23

Мярка

дименсия
Преразглеждан
е и допълнение
към
разрешителни
режими и
съответни
разрешителни
за големи
съоръжения,
строежи и
дейности с
опасни
вещества в
заливаемите
зони (Севезообекти и такива
подлежащи
(действащи въз
основа) на
комплексни
разрешителни)
Оценка на
риска от
наводнение на
съществуващит
е обществени,
индустриални и
търговски
обекти,
недвижими
имоти и
строителство,
ферми и др.
разположени в
заливаемите

Начин и обхват
на действие на
мярката

Административн
о
преразглеждане
на вече
издадени
разрешителни за
значимите
обекти,
създаващи риск
за замърсяване
на водите и
почвите надолу
по реката, и
допълване с
изискванията за
ограничаване на
замърсяването и
осигуряване
срещу заливане
в случай на
наводнения
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

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.

месеци

месеци

За разходи на
администраци
ята неприложимо
остойностяван
е; за разходи
за консултанти
за подготовка
на
документация средно 50
лв/час без ДДС
(10 000 до 50
000 лв. без
ДДС на обект)

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)

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката

няма
отношение

12 месеца за
преразглежд
ане и
промяна на
разрешител
ните

МОСВ чрез
ИАОС,
РИОСВ и БД

РБ, собственици

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

Европейски съюз
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Катало
жен
код

Мярка

дименсия
зони.

Защ18Р46

Ликвидиране
или
ограничаване
експлоатацията
на депа за
отпадъци,
особено в
заливаеми
територии
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Начин и обхват
на действие на
мярката

и/или срутване в
случай на
наводнения
Преоценка на
риска от
наводняване на
депата за
отпадъци,
особено на
депата за опасни
отпадъци;
дейности за
закриване/запеч
атване на депата
с изтекъл срок
на експлоатация

По34Р81

Изготвяне на
специални
планове при
прилагане на
директива
"Севезо"

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

По33Р80

Изработване
или
актуализиране
на аварийни
планове за
действие

На различните
предприятия и
производства,
особено в частта
оперативна
защита на

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.

месеци

месеци

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

12 месеца за
преценка и
изпълнение
на
процедури

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

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката

48 месеца
вкл. за
изграждане
на нови
депа

РИОСВ

общини

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

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия
водностопанскит
е системи и
хидротехническ
и съоръжения

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.
малък обект - 3
000 лв. без
ДДС ; ср.цена
на голям
индустриален
обект - 5 000
лв. без ДДС )

месеци

месеци

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

Възможен
източник на
финансиране на
мярката

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 от
индустриалните предприятия за добив и преработка на цветни метали и битови води.
Катало
жен
код

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

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

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.

месеци

месеци

няма
отношение

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

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

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

МРР, МИП,
ДНСК,
общинските
администра
ции

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

ОП, ОБ,
собствени
средства

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

Цена

Необходимо
време за
проектиране

Необходимо
време за
изпълнение

лв.

месеци

месеци

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

Охранителните
канали
предпазват
населените
места от скатови
дъждовни води
стичащи се от
съседни
територии като
възпрепятстват
тяхното
навлизане в
населеното
място или друг
обект.

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

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

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

Изграждане на
нови
канализационн
и мрежи с
необходимия
капацитет

Канализационни
те системи, все
още не са
изградени във
всички градове,
а там където
съществуват, не
обхващат цялата
градска
територия; в
преобладаващия

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

дименсия

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

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

нови норми за
проектиране с
цел осигуряване
на бързо и
безпроблемно
оттичане на
падналите в
градската среда
валежи.

Пр62Защ47

Защ59Р146

Общини,
Гражданска
защита

РБ

ОПОС

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

Мярка

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Начин и обхват
на действие на
мярката

дименсия

Защ60Р147

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационн
и мрежи

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.

месеци

месеци

Зависи от
състоянието
на
канализацио
нната мрежа

Зависи от
състоянието
на
канализацио
нната мрежа

Подробна
разбивка за
единичните
цени е
представена в
приложение.

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнение
на мярката

ВиК
оператор

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

ОПОС

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.
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:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

1

Мярка

дименсия
2

Пр16Р17

Почистван
е на речни
участъци и
дерета за
осигурява
не
преминав
ане на
висока
вълна

Пр56Защ41Р129

Разширява
не на
„тесните
места”
като
мостове и
др., които
водят до
подприщв
ане на
речния
отток

Начин и
обхват на
действие на
мярката

3
Премахване
на
препятствията
за свободното
преминаване
на водите
чрез
почистване на
участъци от
речните
корита и
дерета от
дървета и
храсти,
падащи
дървета,
дънери,
битови и
строителни
отпадъци и
други
натрупвания
Премахване
или
реконструкция
на
съоръжения с
недостатъчна
хидравлична
проводимост,
които
създават
подприщване
на водните
нива в

Решения за
по-добър живот

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходи
мо време
за
изпълнен
ие

Отговорен
орган за
изпълнени
е на
мярката

Възможен
източник
на
финансир
ане на
мярката

лв.
4

месеци
5

месеци
6

7

8

РБ чрез
МКБА,
общински
средства

РБ

300-700
лв./дка без
ДДС

Възможно е
остойностя
ване след
направата
на проект.
Проектът
се изготвя
въз основа
на
техническо
задание на
база на
предварите

1 месец

1 месец

в
границите
на
населеното
място кмета;
извън
населеното
място областния
управител.
Контролир
а - БД.

4 до 6
месеца,
като
зависи от
размера
на
съоръжен
ието

Между
половин и
една
година,
като
зависи от
размера
на
съоръжен
ието

МОСВ,
МРР,
Министерс
тво на
транспорта,
общини
като
бенефицие
нт на
проекти

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

1

Мярка

дименсия
2

Пр57Защ42Р130

Възстанов
яване на
компроме
тирани
диги

Защ17Р45

Преустрой
ство или
изграждан

Начин и
обхват на
действие на
мярката

3
участъка над
тях.

Тази мярка се
налага найвече поради
слабости в
експлоатацият
а на
съществуващи
те диги,
нарушаване
целостта на
дигите
вследствие
преминаване
на
селскостопанс
ки или горски
пътища,
изграждане на
други
инфраструктур
ни
съоръжения,
водопроводи,
газопроводи и
др.
Предимно
канавки,
резервоари,

Решения за
по-добър живот

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходи
мо време
за
изпълнен
ие

Отговорен
орган за
изпълнени
е на
мярката

Възможен
източник
на
финансир
ане на
мярката

лв.
4

месеци
5

месеци
6

7

8

РБ

собствени
ци

лна
експертиза
за
състояниет
о на всяко
отделно
съоръжение

Диги с
височина до
5 м. - 500 2000 лв./м'
без ДДС

1 до 2
месеца,
като
зависи от
размера
на
съоръжен
ието

1 до 2
месеца,
като
зависи от
размера
на
съоръжен
ието

МОСВ,
МРР,
Министерс
тво на
земеделиет
ои
храните,
общини
като
бенефицие
нт на
проекти

Възможно е
остойностя
ване само

12 месеца
за
преоценка

48 месеца

МЗХ, Нап.
Сист.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

1

Мярка

дименсия
2
е на
дренажни
съоръжен
ия

Защ13Р41

Защитено
от
наводнени
я
проектира
не и
изграждан
е на
сгради

Пр33Р48

Закриване
и
рекултиви
ране на
стари и

Начин и
обхват на
действие на
мярката

3
шахти и др.

Прилагане на
уплътняване
на основата,
ползване на
водоустойчив
и материали,
по-високи
нива на
помещенията
в приземните
етажи,
ограничения
за складиране
на лесно
запалими
вещества,
замърсяващи
химикали и
пестициди.
Осигуряване
на контрол
върху
дейностите по
закриване и

Решения за
по-добър живот

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходи
мо време
за
изпълнен
ие

Отговорен
орган за
изпълнени
е на
мярката

Възможен
източник
на
финансир
ане на
мярката

лв.
4

месеци
5
и
проектира
не

месеци
6

7

8

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

не
приложим
о

не
приложим
о

ДНСК

инвестито
р

Възможно е
остойностяв
ане само
след
конкретизац

не
приложим
о

не
приложим
о

МОСВ,
РИОСВ,
ръководств
а на
предприяти

ръководст
ва на
предприят
ията

след
конкретиза
ция на
индивидуал
ните
параметри
на мярката
и
допълнител
ни
проучвания

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

1

Мярка

дименсия
2
вече
неизползв
аеми
промишле
ни зони
или
отделни
предприят
ия

Начин и
обхват на
действие на
мярката

3
рекултивиран
е на стари
и/или
неизползвани
промишлени
зони и други
производстве
ни площадки,
които са
потенциални
източници на
замърсяване
на почвите и
водите при
наводнения

В17Р108

Отстраняв
ане на
запушвани
я от
съборени
мостове,
сгради и
други вкл.
наносите
(твърди
вещества,
разрушени
обекти)

Отстраняване
на запушвания
от съборени
мостове,
сгради и други
вкл. наносите
(твърди
вещества,
разрушени
обекти)

В14-

Почистван

Почистване на

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходи
мо време
за
изпълнен
ие

лв.
4
ия на
индивидуал
ните
параметри
на мярката и
допълнител
ни
проучвания

месеци
5

месеци
6

6-7 лв/куб.м
без ДДС
изкопни
работи на
земни почви
по машинен
способ; 22
лв./куб.м.
без ДДС
изкопни
работи на
земни почви
по ръчен
способ; 120
лв/куб.м.
без ДДС
цена за
събаряне и
извозване
6-7 лв/куб.м

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнени
е на
мярката

Възможен
източник
на
финансир
ане на
мярката

7
ята

8

2 - 5 дни
за
преценка

до 1
месец

областния
управител,
кмета,
ГДЗНБА,
стопанина
на
увредената
инфраструк
тура

1-5 дни за

1-3

областния

РБ чрез
МКЗНБА

РБ чрез

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Катало
жен
код

1
Р105

Мярка

дименсия
2
е на
запълнени
с наноси
басейни

Начин и
обхват на
действие на
мярката

3
запълнени с
наноси
басейни с цел
освобождаван
е на обеми

Цена

Необходи
мо време
за
проектира
не

Необходи
мо време
за
изпълнен
ие

лв.
4
без ДДС
изкопни
работи на
земни почви
по машинен
способ; 22
лв./куб.м.
без ДДС
изкопни
работи на
земни почви
по ръчен
способ

месеци
5
преценка

месеци
6
месеца

Решения за
по-добър живот

Отговорен
орган за
изпълнени
е на
мярката

Възможен
източник
на
финансир
ане на
мярката

7
управител
или кмета

8
МКЗНБА

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 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
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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.
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
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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