
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

на Черноморски район 
за басейново управление 

2016-2021г.

Мярка PRE19-REAC20 
Популяризиране използването на застрахователни имуществени продукти 

в застрашените от наводнения райони



РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ 
В ЧЕРНОМОРСКИЯ РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Басейнова дирекция „Черноморски ра-
йон“ изготви План за управление на риска от 
наводнения за периода 2016-2021 г., съглас-
но Директива 2007/60/ЕС относно оценката и 
управлението на риска от наводнения, транс-
понирана в Глава Девета „Защита от вредното 
въздействие на водите” на Закона за водите. 
Целта му е да създаде условия за намаляване 
неблагоприятното въздействие върху човешкото 
здраве, околната среда, културното наследство 
и стопанската дейност за определените райони 
със значителен потенциален риск от наводнения 
за територията на Черноморски район.

Той съдържа основните изводи и заклю-
чения от предварителната оценка на риска от 
наводнения, определените райони със значи-
телен потенциален риск от наводнения, карти-

те на заплахата и на риска от наводнения, оп-
ределените приоритети и цели за управление 
на риска от наводнения и Програма от мерки 
за всеки район. В нея са предвидени, както 
конкретни инженерни мерки за превенция и 
защита от наводнения, така и мерки за пови-
шаване на общественото съзнание, създава-
не на механизъм за координация на действи-
ята при възникване на риск от наводнения и 
популяризиране използването на застрахова-
телни имуществени продукти в застрашените 
от наводнения райони и др.

Планът с изготвените оценки и анализи, 
карти на заплахата и риска, програмата от 
мерки е публикувана на интернет страница-
та на басейнова дирекция в раздел „ПУРН” 
(www.bsbd.org) .

РАЙОН СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ С КОД  
И НАИМЕНОВАНИЕ BG2_APSFR_МА_03 „ФАКИЙСКА - МОМИНА ЦЪРКВА“

Районът попада в речен басейн Мандрен-
ски реки и е определен във висока степен на 
риск. Той обхваща река Факийска и притоци, 
населеното място с. Момина църква, община 
Средец, област Бургас. Реките са с естестве-
но русло, обрасло с храсти и дървета. 

Разгледани са сценарии на наводнения с 
периоди на повторяемост 20 г. (висока веро-
ятност за настъпване), 100 г. (средна вероят-
ност), 1000 г. (ниска вероятност) и екстремен 
сценарий на наводнение при разрушаване 
на язовир „Дачковица ” и „Василева кория“.

Моделирането на потенциалната заплаха 
от наводнение показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Момина църква. 

За минимизиране на риска от наводнение 
за районът са планирани следните мерки:

Мярка PRE5-PRO2-REAC6 Създаване на 
управляеми полдери и малки буферни басей-

ни в заливни тераси на реките.  

Мярка RR3-REAC3 Дейности за защита 
на речните брегове и корита от ерозия, вкл. 
биологично укрепване.

Мярка PRE8-REAC9 Поддържане на во-
дния режим на съществуващи или възстано-
вени влажни зони (естествени заливни гори, 
лонгозни гори, блата, езера и др.).

Мярка PRE4-PRO1-REAC5 Възстановява-
не на връзките с воден басейн или на естест-
веното състояние на речното корито, на стари 
меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повиша-
ване на водозадържането за защитени зони 
„Дервентски възвишения 2“ и BG0002066 
„Западна Странджа“.

Мярка PRE54-PRO39-REAC127 Демонтаж 
на диги и други съоръжения за защита на зе-
меделски и горски площи, при необходимост 

за защитени зони „Дервентски възвишения 
2“ и BG0002066 „Западна Странджа“.

Мярка PRO6-REAC33 Забрана за сечи на 
естествена дървесна растителност по брего-
вете и островите в реката (галерийните гори 
по речните брегове), в съответствие с режи-
мите за устойчиво управление на горите в 
Натура 2000.

Картите на заплахата и риска от на-
воднения и интерактивна карта на РЗПРН 
в Черноморски басейнов район са публи-
кувани на интернет страницата на БДЧР в 
раздел „ПУРН“,Карти на заплахата и риска 
от наводнения“.

В ПУРН е включена мярка за популяризи-
ране и подпомагане използването на застра-
хователни имуществени продукти в застраше-
ните от наводнения райони за осигуряване 
изпълнението на национални приоритети за 
опазване на човешкия живот и обществе-
ното здраве, по-висока степен на защита на 
критичната инфраструктура и бизнеса, подо-
бряване на подготвеността и реакциите на 
населението с цели минимизиране броя на 
засегнатите и пострадали хора от наводне-
ния, подобряване на защитата на обекти от 
техническата инфраструктура, повишаване 
на подготвеността на населението за навод-
нения.

Застраховането се извършва на прин-
ципа на доброволност, съгласно Кодекса за 
застраховането. Повечето застрахователни 
дружества в страната осигуряват застрахо-
вателни полици при настъпване на природни 
бедствия, вкл. наводнения. Закупуването на 
застраховка срещу наводнения следва да 
осигури финансова защита за покриване на 
разходите, дължащи се на щети от наводне-
ния. 

За повече информация за предлаганите 
застрахователни продукти на пазара се обър-
нете към вашия брокер или застрахователни-
те компании в района.
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Инсталации замърсители

Обекти от националната екологична мрежа

Вид стопанска дейност

Карта на риска от наводнение

Елементи на риск

Жилищни райони
Смесени жилищни райони
Комунална инфраструктура
Транспортна инфраструктура  14,88 дка
Техническа инфраструктура
Индустрия - производство
и съхранение  2,12 дка
Места за спорт и отдих  7,38 дка
Зелени територии  201,07 дка

  24

Количествен показател

IPPC инсталации
други замърсители

Защитени зони по НАТУРА по ЗБР
Защитени територии по ЗЗТ

³X
³X

2̄
2̄

над 10001 жители

от 2001 до 10000 жители

от 101 до 2000 жители

до 100 жители

 75,53 дка

Период на повторение \ Вероятност

20 г.\голяма 100 г.\средна 1000 г.\малка

. 1

2

ФА
КИ
ЙС

КА

 РЗПРН/Код: BG2_APSFR_MA_03
 РЗПРН/Име: Факийска - Момина църква

Картата е изработена от:
Консорциум "РИСКАДВАЙЗЪРС"
Картата е изработена за:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

Дата на изготвяне: 07.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Документът е разработен  по проект №DIR-51211229-1-171 “Разработване 
на планове за управление на риска от наводнения” с финансовата подкрепа на

 Кохезионен фонд на ЕС чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."

Обща географска информация

Площен воден обект

Oртoфотокарта

ú Мост

Посока на течение
Река

Магистрала и 
високоскоростен път

!. Град

!( Село

Републикански път

27-21

Критична инфраструктура

Културни обекти

Други елементи на риск
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Обекти с национално значение
Обекти по ЮНЕСКО

Лечебно заведение
Образователна институция
Летище
Пристанище
ж.п. / авто гара
МВР институция
Администрация

Мащаб 1:10 000

Картографска проекция:
WGS 1984, UTM, Зона 35N

Височинна система:
Балтийска

 Данни и източници на данни:
 Аерофотокарта-МЗХ,БДЧР; ККР-АГКК; 
 Климатични и хидрометрични данни-НИМХ-БАН
 Използваните данни, модели и софтуер:  
За хидроложкото моделиране:статистически анализ
За хидравличното моделиране:1D RADA и HEC-RAS 4.1
За картографските серии- ArcGIS Desktop 10.0.Мащаб при печат А3

0 0,5 10,25
KM

µ

!(

>

>

>

>

>

>

>

>

>

ú

ú

ú

ú

ú

с.Момина
църква

2

1

Ф
ак
ий
ск
а

Факийска Факий
ск
а

Фа
кий

ск

а

Брой засегнати жители

Инсталации замърсители

Обекти от националната екологична мрежа

Вид стопанска дейност

Карта на риска от наводнение

Елементи на риск

Жилищни райони
Смесени жилищни райони
Комунална инфраструктура
Транспортна инфраструктура  14,88 дка
Техническа инфраструктура
Индустрия - производство
и съхранение  2,12 дка
Места за спорт и отдих  7,38 дка
Зелени територии  201,07 дка

  24

Количествен показател

IPPC инсталации
други замърсители

Защитени зони по НАТУРА по ЗБР
Защитени територии по ЗЗТ

³X
³X

2̄
2̄

над 10001 жители

от 2001 до 10000 жители

от 101 до 2000 жители

до 100 жители

 75,53 дка

Период на повторение \ Вероятност

20 г.\голяма 100 г.\средна 1000 г.\малка

. 1

2

ФА
КИ
ЙС

КА

 РЗПРН/Код: BG2_APSFR_MA_03
 РЗПРН/Име: Факийска - Момина църква

Картата е изработена от:
Консорциум "РИСКАДВАЙЗЪРС"
Картата е изработена за:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

Дата на изготвяне: 07.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Документът е разработен  по проект №DIR-51211229-1-171 “Разработване 
на планове за управление на риска от наводнения” с финансовата подкрепа на

 Кохезионен фонд на ЕС чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."

Обща географска информация

Площен воден обект

Oртoфотокарта

ú Мост

Посока на течение
Река

Магистрала и 
високоскоростен път

!. Град

!( Село

Републикански път

27-22

Критична инфраструктура

Културни обекти

Други елементи на риск

IC
IH
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I1
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J\
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Обекти с национално значение
Обекти по ЮНЕСКО

Лечебно заведение
Образователна институция
Летище
Пристанище
ж.п. / авто гара
МВР институция
Администрация

Мащаб 1:10 000

Картографска проекция:
WGS 1984, UTM, Зона 35N

Височинна система:
Балтийска

 Данни и източници на данни:
 Аерофотокарта-МЗХ,БДЧР; ККР-АГКК; 
 Климатични и хидрометрични данни-НИМХ-БАН
 Използваните данни, модели и софтуер:  
За хидроложкото моделиране:статистически анализ
За хидравличното моделиране:1D RADA и HEC-RAS 4.1
За картографските серии- ArcGIS Desktop 10.0.Мащаб при печат А3
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Обекти от националната екологична мрежа

Вид стопанска дейност

Карта на риска от наводнение при 
разрушаване на язовир „Василева кория”

Елементи на риск

Жилищни райони
Смесени жилищни райони
Комунална инфраструктура
Транспортна инфраструктура  26,68 дка
Техническа инфраструктура
Индустрия - производство
и съхранение  7,34 дка
Места за спорт и отдих  8,53 дка
Зелени територии  280,55 дка

  43

Количествен показател

IPPC инсталации
други замърсители

Защитени зони по НАТУРА по ЗБР
Защитени територии по ЗЗТ

³X
³X

2̄
2̄

над 10001 жители

от 2001 до 10000 жители

от 101 до 2000 жители

до 100 жители

 137,32 дка

Период на повторение \ Вероятност
20 г.\голяма 100 г.\средна 1000 г.\малка

. 1

2

ФА
КИ
ЙС

КА

 РЗПРН/Код: BG2_APSFR_MA_03
 РЗПРН/Име: Факийска - Момина църква

Картата е изработена от:
Консорциум "РИСКАДВАЙЗЪРС"
Картата е изработена за:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

Дата на изготвяне: 07.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Документът е разработен  по проект №DIR-51211229-1-171 “Разработване 
на планове за управление на риска от наводнения” с финансовата подкрепа на

 Кохезионен фонд на ЕС чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."

Обща географска информация

Площен воден обект

Oртoфотокарта

ú Мост

Посока на течение
Река

Магистрала и 
високоскоростен път

!. Град

!( Село

Републикански път

27-23

Критична инфраструктура

Културни обекти

Други елементи на риск

IC
IH
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Обекти с национално значение
Обекти по ЮНЕСКО

Лечебно заведение
Образователна институция
Летище
Пристанище
ж.п. / авто гара
МВР институция
Администрация

Мащаб 1:10 000

Картографска проекция:
WGS 1984, UTM, Зона 35N

Височинна система:
Балтийска

 Данни и източници на данни:
 Аерофотокарта-МЗХ,БДЧР; ККР-АГКК; 
 Климатични и хидрометрични данни-НИМХ-БАН
 Използваните данни, модели и софтуер:  
За хидроложкото моделиране:статистически анализ
За хидравличното моделиране:1D RADA и HEC-RAS 4.1
За картографските серии- ArcGIS Desktop 10.0.Мащаб при печат А3

0 0,5 10,25
KM

µ
SC1-

!(

>

>

>

>

>

>

>

>

>

ú

ú

ú

ú

ú

с.Момина
църква

Ф
ак
ий
ск
а

Факийска Факий
ск
а

Фа
кий

ск

а

2

1

Брой засегнати жители

Инсталации замърсители

Обекти от националната екологична мрежа

Вид стопанска дейност

Карта на риска от наводнение при 
разрушаване на язовир „Василева кория”

Елементи на риск

Жилищни райони
Смесени жилищни райони
Комунална инфраструктура
Транспортна инфраструктура  26,68 дка
Техническа инфраструктура
Индустрия - производство
и съхранение  7,34 дка
Места за спорт и отдих  8,53 дка
Зелени територии  280,55 дка

  43

Количествен показател

IPPC инсталации
други замърсители

Защитени зони по НАТУРА по ЗБР
Защитени територии по ЗЗТ

³X
³X

2̄
2̄

над 10001 жители

от 2001 до 10000 жители

от 101 до 2000 жители

до 100 жители

 137,32 дка

Период на повторение \ Вероятност
20 г.\голяма 100 г.\средна 1000 г.\малка

. 1

2

ФА
КИ
ЙС

КА

 РЗПРН/Код: BG2_APSFR_MA_03
 РЗПРН/Име: Факийска - Момина църква

Картата е изработена от:
Консорциум "РИСКАДВАЙЗЪРС"
Картата е изработена за:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

Дата на изготвяне: 07.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Документът е разработен  по проект №DIR-51211229-1-171 “Разработване 
на планове за управление на риска от наводнения” с финансовата подкрепа на

 Кохезионен фонд на ЕС чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."

Обща географска информация

Площен воден обект

Oртoфотокарта

ú Мост

Посока на течение
Река

Магистрала и 
високоскоростен път

!. Град

!( Село

Републикански път

27-24

Критична инфраструктура

Културни обекти

Други елементи на риск
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Обекти с национално значение
Обекти по ЮНЕСКО

Лечебно заведение
Образователна институция
Летище
Пристанище
ж.п. / авто гара
МВР институция
Администрация

Мащаб 1:10 000

Картографска проекция:
WGS 1984, UTM, Зона 35N

Височинна система:
Балтийска

 Данни и източници на данни:
 Аерофотокарта-МЗХ,БДЧР; ККР-АГКК; 
 Климатични и хидрометрични данни-НИМХ-БАН
 Използваните данни, модели и софтуер:  
За хидроложкото моделиране:статистически анализ
За хидравличното моделиране:1D RADA и HEC-RAS 4.1
За картографските серии- ArcGIS Desktop 10.0.Мащаб при печат А3
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Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр. Варна, 9000, ул. “Александър Дякович” 33

тел.: 052/ 631 447; факс: 052/ 631 448
ел. поща: bdvarna@bsbd.org

www.bsbd.org
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Кметство
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църква

Брой засегнати жители

Инсталации замърсители

Обекти от националната екологична мрежа

Вид стопанска дейност

Карта на риска от наводнение при 
разрушаване на язовир „Дачковица”

Елементи на риск

Жилищни райони
Смесени жилищни райони
Комунална инфраструктура
Транспортна инфраструктура  60,96 дка
Техническа инфраструктура
Индустрия - производство
и съхранение  18,85 дка
Места за спорт и отдих  15,96 дка
Зелени територии  549,55 дка

 80

Количествен показател

IPPC инсталации
други замърсители

Защитени зони по НАТУРА по ЗБР
Защитени територии по ЗЗТ

³X
³X

2̄
2̄

над 10001 жители

от 2001 до 10000 жители

от 101 до 2000 жители

до 100 жители

 254,68 дка

Период на повторение \ Вероятност
20 г.\голяма 100 г.\средна 1000 г.\малка
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 РЗПРН/Код: BG2_APSFR_MA_03
 РЗПРН/Име: Факийска - Момина църква

Картата е изработена от:
Консорциум "РИСКАДВАЙЗЪРС"
Картата е изработена за:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

Дата на изготвяне: 07.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Документът е разработен  по проект №DIR-51211229-1-171 “Разработване 
на планове за управление на риска от наводнения” с финансовата подкрепа на

 Кохезионен фонд на ЕС чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."

Обща географска информация
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високоскоростен път

!. Град

!( Село

Републикански път

27-25

Критична инфраструктура
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Мащаб 1:10 000

Картографска проекция:
WGS 1984, UTM, Зона 35N

Височинна система:
Балтийска

 Данни и източници на данни:
 Аерофотокарта-МЗХ,БДЧР; ККР-АГКК; 
 Климатични и хидрометрични данни-НИМХ-БАН
 Използваните данни, модели и софтуер:  
За хидроложкото моделиране:статистически анализ
За хидравличното моделиране:1D RADA и HEC-RAS 4.1
За картографските серии- ArcGIS Desktop 10.0.Мащаб при печат А3
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На официалната интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ в 
Раздел „ПУРН“ е публикувана информация:

 • План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г.;
 • Попада ли Вашият имот в район със значителен потенциален риск от наводнения;
 • Панирани конкретни мерки за всеки един от 45-те района, и за целия  

Черноморски район в приложение №18 „Програма от мерки за РЗПРН в ЧРБУ;
 • Данни за минали наводнения.


