
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Danube Floodplain  

“Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини  

по р. Дунав и притоците ѝ” 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА 
ЗАЛИВНИ РАВНИНИ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКА 

ЯНТРА 

Danube Floodplain

Danube Floodplain

Проект Danube Floodplain

“Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини

по р. Дунав и притоците ѝ”



40

 

1 
 

ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД №25/2018 на Европейска сметна палата 
 (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС, във връзка с Директива 2007/60/ЕС – Директива 
за наводненията)
„………
ЕСП също така установи практически пречки пред изграждането на екологосъобразна инфраструктура. 
………...В България органите не разполагат с методология за определяне на потенциално подходящи 
парцели земя, върху които може да се изгради екологосъобразна инфраструктура.
……
Препоръка 4 
Постигане на съответствие с Рамковата директива за водите от държавите членки: Комисията, 
в качеството си на надзорен орган съгласно Директивата за наводненията и Рамковата директива за 
водите, следва да налага съответствието на новата инфраструктура срещу наводнения, предложена в 
ПУРН от държавите членки,с изискванията на Рамковата директива за водите.
…….
Препоръка 5 – Извършване на проверка дали държавите членки са анализирали изпълняемостта на 
прилагането на екологични мерки в комбинация със сива инфраструктура, когато е целесъобразно. 
Комисията, в качеството си на надзорен орган съгласно Директивата за наводненията и Рамковата 
директива за водите, следва да проверява дали когато е поискано съфинансиране от ЕС, държавите членки 
са анализирали осъществимостта на прилагането на значителни екологични мерки – самостоятелно или 
в комбинация със сива инфраструктура….“

Заливните равнини – инструмент за  принципа на 
солидарността  съгл. чл.7 (4) на ДН:

«…плановете за управление на риска от наводнения, 
разработени от дадена държава-членка, не включват 

мерки, които по своя мащаб и влияние значително 
увеличават риска от наводнения в посока по 

течението или срещу течението за други държави в 
същия речен басейн или подбасейн…

Нови диги, които
предпазват
селището нагоре
по течението, но
предизвикват
наводнения в
селището надолу
по течението

Нова дига,
допълнена с
полдер, който
предпазва и
двете селища
нагоре и надолу
по течението

Първоначално
положение:
Наводнение на
селище нагоре
по течението
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците ѝ“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е финансиран 
по    Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се изпълнява от 
18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет държави от Дунавския 
речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Сло-
вения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска страна е Басейнова дирек-
ция „Дунавски район“ /БДДР/.

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване и 
възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да допри-
несе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на ползите за 
биоразнообразието.

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се възстановяват 
естествените заливни равнини?

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се за-
ливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват естествена 
водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, като: 

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения;

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на екосисте-
мите в сухи периоди;

• Способстват за подхранване на подземните води;

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. за-
мърсители, внесени от земеделието (N, P); 

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните води;

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – повишават 
биоразнообразието;

• Способстват за адаптиране към климатичните промени

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане на 
Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, както и 
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани показатели, 
групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, екологични и со-
циално-икономически. Планирано е по проекта да се анализират заливни равнини за 
река Дунав и за избрани Дунавски притоци в различни страни, а именно: река Кърка 
(Словения) , река Тиса, река Морава, река Сава, река Деснатуй (Румъния) и река Янтра 
за българската част от Дунавския речен басейн. 

В допълнение, дейностите по проекта включват и разработване на Пътна карта 
за Дунавски басейн, Наръчник, Ръководство и други информационни материали, на-
сочени към подпомагане на заинтересованите страни на различни нива в процеса на 
опазване и възстановяване на заливни равнини.

БДДР е изпълнила следните дейности като партньор по проект Danube Floodplain:

Идентифициране и оценка на заливни равнини на река Дунав
С оглед осигуряване на съпоставимост на резултатите, определянето и оценката 

на заливните равнини по река Дунав е извършено по единна методология, приложена 
от всички партньори.

Идентифициране на активни и потенциални заливни равнини по река Дунав
Методологията за определяне на активните заливни равнини по река Дунав е 

предложена от представители на Университета по природни науки във Виена и Уни-
верситета в грека Сегед – партньори по проекта и е одобрена от всички останали парт-
ньори, участващи в проекта. При определянето са разгледани местата между дигите и 
бреговете на река Дунав по цялата и дължина, попадащи в границите на заливане при 
количества с период на повторение 100 г. /Q100, обезпеченост 1%/, съгласно резултати-
те от проект „DanubeFloodrisk“. Приложени са критерии за начало и край на заливните 
равнини /съотношението ширина на реката и ширина на заливната равнина = 1:1/ и за 
размер на заливните равнини /приета е минимална площ от 500 ha/. 

Определянето на потенциалните заливни равнини в трансграничния бълга-
ро-румънския участък на река Дунав е извършено по подход, предложен от водещия 
партньор по Работен пакет 3 от проекта. За база са използвани границите на заливане 
при количества с период на повторение 1000г./Q1000, обезпеченост 0.1%/, съгласно 
резултатите от проект„DanubeFloodrisk“. При определянето са изключени урбанизира-
ните територии, териториите със съществуваща линейна инфраструктура (пътища, жп 
и дрека) и територии с други значими обекти и обекти от критичната инфраструктура. 
Съгласно подхода са определени 5 брека трансгранични потенциални заливни равнини 
в българо-румънски участък от река Дунав, в рамките на които са включени и опреде-
лените активни заливни равнини. 
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
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държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
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екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Оценка на ефективността и приоритизиране на заливните равнини по река 

Дунав

По подход, разработен от представители на Университета по природни науки във 

Виена и Университета в грека Сегед, съгласуван и одобрен от партньорите по проекта, 

е използвана Матрица за оценка на заливните равнини, в която са включени четири 

основни групи показатели: хидроложки, хидравлични, екологични и социално-иконо-

мически. Показателите са оценени в българския и румънския участък индивидуално, 

след което е извършена и обща оценка на ефективността на трансграничните заливни 

равнини по българо-румънския участък на река Дунав.

Идентифициране и оценка на заливни равнини по река Янтра

Разработване и прилагане на Методологията за определяне на активни и 

потенциални заливни равнини по течението на река Янтра

Подходът за определяне на граници и обхват на заливните равнини по река 

Янтра е разработен и приложен от Външен изпълнител в рамките на обществена 

поръчка. Идентифицирани са 9 брека активни и 8 брека потенциални заливни рав-

нини.

Разработване и прилагане на Методология за оценка на ефективността на 

заливни равнини по течението на река Янтра

Извършено е от същия Външен изпълнител на база на 3-степенна скала, чрез из-

ползване на избран в рамките на Методиката за оценка алгоритъм.

Приоритизиране на заливните равнини по река Янтра по отношение на не-

обходимостта от опазването им и идентифициране на необходими мерки за опаз-

ване и възстановяване 

Методологиите за определяне на заливните равнини по река Янтра и за оценка 

на тяхната ефективност са съобразени с общата рамка на проект Danube Floodplain, но 

първостепенно значение при разработването и прилагането им имат специфичните ус-

ловия и особености по поречието на река Янтра. 

След реализиране на дейностите по определяне и приоритизиране на заливните 

равнини по река Янтра, е извършено съгласуване на използваните методи от партньо-

рите по проекта и обобщаване на резултатите в Доклад, изготвен от всички партньори, 

изпълняващи дейности за притоци на река Дунав. Структурата и съдържанието на до-

клада са предложени от Водещия партньор по работен пакет 3 на проекта - Slovenian 
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Water Agency /Агенция по водите в Словения/. 
Като съществен резултат от проекта може да се отчете повишаването на знанията и 

опита на експертите от БДДР по отношение на използването на заливните равнини като 

важен инструмент при управлението на водите, вкл. при осигуряване на съгласуваност на 

целите на Директивата за наводненията с целите на Рамковата директива за водите.

Извършените дейности по проект Danube Floodplain могат да послужат като ос-

нова за разработване на Национална Методология за определяне и оценка на залив-

ните равнини и за идентифициране на подходящи мерки за тяхното опазване и възста-

новяване, както и да повишат интереса сред широката общественост и заинтересова-

ните страни към използване на екологосъобразни решения за намаляване на риска от 

наводнения.

Подробности за резултатите от извършените дейности по проект Danube 

Floodplain са налични на интернет страницата на проекта на адрес: http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/danube-fl oodplain, както и на интернет страницата на БДДР: 

www.bd-dunav.org раздел „Проекти“

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАЛИВНИТЕ РАВНИНИ

Определяне на заливните равнини 

Основни принципи и методология 

Заливните равнини са равнинни участъци земя, разположени в непосредствена 

близост до водни течения, които периодично се заливат при високи води (наводнения). 

В естествени условия формата и обхватът на тези участъци се формират от основното 

речно течение. В процеса на човешкото развитие част от естествените заливни равнини 

е била отделена от реката чрез различни хидротехнически съоръжения. 
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Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

За целите на проект Danube Floodplain са идентифицирани и анализирани два 

вида заливни равнини: активни заливни равнини и потенциални/възстановими за-
ливни равнини 

Активните заливни равнини са тези, които имат хидравлична свързаност с ос-

новното речно корито и площта им се определя от водното количество и формите на 

релефа. 

Потенциалните заливни равнини са територии, които в миналото са били естест-

вено заливани, т.е. функционирали са като активни заливни равнини, но в последствие 

хидравличната им връзка с основното речно течение е прекъсната чрез изграждането 

на различни съоръжения. 

В рамките на проект Danuube fl oodplain е съгласувана единна методология за 

определяне на активните и потенциалните заливни равнини, която е приложена и за 

определянето на заливните равнини на река Янтра. 

Подходът за определяне на активни заливни равнини включва следните 

стъпки:

1. Първоначално определяне на заливните равнини

Анализират се териториите по протежение на речното течение, които се заливат 

при високи води, т.е. които имат хидравлична връзка с реката. 

Като активни заливни равнини се определят участъци отгова-

рящи на следните критерии:

• Коефициент на съотношение между ширината 

на заливната равнина и ширината на водното течение на ре-

ката ≥ 1 (използва се за определяне на начало и край на за-

ливната равнина, т.е. заливната равнина започва там, където 

ширината на равнината е = на ширината на реката )

• Начало/край може да се определя и от антропогенни структури или естестве-

ни обекти (бентове, ВЕЦ, притоци)

• Заливните равнини - приети са различни прагове според разположението 

на участъка по течението на реката, а именно: 20 ha ( в горно течение), 50 ha (средно 

течение ) и 100 ha ( долно течение) 

2. Определяне на геоморфоложка заливна равнина – чрез геоморфоложки 

анализ и/или хидравлично моделиране с водни количества с обезпеченост 1 % ( или по 

налични данни от моделиране).
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За определяне на потенциални заливни равнини подходът е аналогичен, като :

- Анализират се участъци, които в естествени условия се заливат при високи 

води, независимо че в насто-

ящия момент хидравличната 

им връзка с реката е прекъс-

ната от хидротехнически съо-

ръжения

- За определянето 

на границите им се прилага 

хидравлично моделиране при водни количества с обезпеченост 0.1%

- Извършва се допълнително коригиране на границите на заливните рав-

нини според земеползването – от обхвата на заливните равнини се изключват ур-

банизирани територии и инфраструктурни обекти (пътища, жп линии , промишлени 

обекти).

Прилагане на методологията и определяне на заливните равнини на река 

Янтра

За цялата територия на изследване са събрани/създадени и използвани следните 

данни:

 Цифров модел на релефа с размер на клетка 8x8 м;

 Заливни територии отговарящи на обезпеченост 1% и 0.1% за речни учас-

тъци, които попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) 

- речните участъци при градовете Бяла, Велико Търново и Габрово.

 Диги – За участъка при устието на река Янтра (приблизително 5 км от ус-

тието нагоре по течението и за бреговете на река Дунав), за дигите са използвани на-

лични цифрови данни с висока хоризонтална точност. За останалата част от течението 

дигите са дигитализирани от едромащабни топографски карти (1:5 000). Не е налична 

точна информация за надморската височина на короната на дигите.

 Едромащабни карти в мащаб 1:5 000;

 Дигитализирани са хидрографски данни за реките и стоящите водни обек-

ти. За територията около устието на река Янтра е наличен линеен слой канали, с висока 

хоризонтална точност.
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възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

 Кадастрални данни.

 Аерофото снимки с актуалност 2011, 2012 и 2014 в различните части на 
територията на изследване;

 Геоложки данни в мащаб 1:100 000;
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Определянето на геоморфоложката заливна равнина е направено за цялото те-
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четириъгълни елементи, като размерите им варират с цел минимизиране на дефектите 

на дигиталния модел на терена.

Моделът е построен на базата на 
дигитален модел на терена с резолюция 
8 м, който поради недоброто си качество 

(на места е дигитален модел на повърхност-
та) е обработен с цел отпечатване на реч-
ното корито в модела. 

Информацията за местоположението и котата на оградните съоръжения е вкара-
на допълнително в модела от едромащабни топографски карти, тъй като такава не е на-
лична в цифров формат и не може да бъде ползвана. Некачествената основа е причина 
и за възникването на сериозни числени нестабилности в изчислителния модел, което 
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На базата на актуалната към момента на изследването кадастрална база данни е 
направена корекция в обхвата на определените заливни равнини, а именно: премах-
нати са урбанизираните и индустриални територии. За териториите, за които не са на-
лични актуални кадастрални данни, е направен визуален преглед на аерофото снимки 
и съответните корекции.

Определянето на местата за начало и край на заливните равнини е направено въз 
основа на възприетия критерий съотношението между ширината на заливната равнина 
и ширината на водното огледало да бъде по-голям от 1. Водното огледало на река Янтра 
от грека Габрово до устието на реката е дигитализирано на база актуални аерофото 
снимки.

В резултат на прилагане на подхода, за основното течение на река Янтра са оп-
ределени 10 брека активни и 10 брека потенциални заливни равнини. Поради липса 
на качествени данни, за 3 брека заливни равнини не е направена оценка; оценени са 9 
брека активни и 8 брека потенциални заливни равнини:
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Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Оценка на заливните равнини 

Една от основните дейности по проект Danube Floodplain е оценката на ефек-

тивността на идентифицираните заливни равнини по река Дунав и основните притоци. 

За целта е използвана единна методология, разработена от партньорите по проекта. 

Разработената методология е гъвкава, ефективна и приложима за всички страни-парт-

ньори, независимо от различията по отношение на знания, опит, наличност на данни и 

законодателство. Приложеният подход е достатъчно гъвкав и осигурява съпоставимост 

на резултатите между различните държави и реки, вкл. дава възможност за преодоля-

ване на ограничения, които биха могли да възникнат поради различия в размера на 

анализираните реки и съответните заливни равнини. 

Аналитичният подход за оценка 

на заливните равнини на река Дунав 

се базира на Матрица за оценка на за-

ливните равнини (Floodplain evaluation 

matrix- FEM), която определя основни-

те критерии за оценка, организирани в 

четири основни групи - хидрологични, хидравлични, екологични и социално-икономи-

чески. За всяка група са дефинирани отделни параметри/показатели за оценка, разде-

лени в три основни групи: параметри от нисък клас (задължителни параметри), среден 

клас и разширен клас. Отделните параметри отчитат влиянието/ефекта на заливната 

равнина по отношение на наводненията, състоянието на екосистемите и социално-ико-

номическите условия в района. За всеки параметър са определени прагови стойности 

за класифициране на стойността на параметъра в три-степенна скала. 

Методологията за оценка на заливните равнини на притоците, вкл. на река Янтра, 

се базира на методологията и концепцията за оценка на заливните равнини на река Ду-

нав, доразвити в съответствие с характеристиките на реката и националните условия и 

данни. Дейностите по очертаване и оценка на заливните равнини на река Янтра, вкл. 

разработването на националната методология, приложена за оценката, са извършени от 

„Геополиморфик“ ООД по договор за външна услуга, възложена по реда на ЗОП. Предвид 

обстоятелството, че българските знания и опит в управлението на заливни равнини са 

много ограничени, се предвижда тази методология да послужи като основа за разработ-

ването на национална методология за идентифициране и оценка на заливни равнини.

FEM-Evaluati on
low performance = 1

medium performance = 3
high performance = 5
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Приложената методология за река Янтра включва оценка по задължителните по-
казатели от FEM, като са включени и допълнителни показатели за оценка на национал-
но ниво – Таблица 1.

Таблица 1 - Показатели за оценка на заливните равнини по река Янтра.

Хидрологични 
параметри Хидравлични Екологични Социално 

икономически 

Редуциране на пика 
на високата вълна* Водно ниво* Свързаност на 

водните тела*
Потенциално 

засегнати* сгради

Забавяне на пика на 
високата вълна *

Скорост на 
течението

Наличие на 
защитени видове*

Земеползване*

Ефект при екстремен 
отток 

Наличие на 
защитени 

местообитания
Естественост 

на природните 
местообитани

Опростена 
хидроморфологична 
оценка – коефициент 

на извитост **

Потенциал 
за типични 

местообитания
Биокоридорна 

функция, “stepping 
stone" **

*) Задължителни параметри

**) Допълнително въведени параметри на национално ниво

Оценката на национално ниво за река Янтра е извършена в 5-степенна скала 
- Таблица 4 /5 е най-висока, а 1 – най-ниската оценка за параметъра/ при праго-
ве за класифициране по отделните параметри, определени от изпълнителя съгласно 
спецификата на националните условия /Таблица 2/. От експертите на БДДР е направе-
но допълнително прекласифициране, при което оценките са приведени в 3-степенна 
скала /Таблица 3 и Таблица 5/. По този начин се осигурява сравнимост на резултатите с 
останалите партньори – сравняват се само оценките (стойности 5,3,1), а не абсолютната 
стойност на отделните параметри, които варират в различни граници за различните 
реки и национални условия.
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Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“
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Хидрологични параметри

„Редуциране на пика на високата вълна“ – 

отчита ефекта на заливната равнина върху на-
маляването на пика на хидрографа на високата вълна 
при наводнение. За да се определи ефектът, се пра-
ви сравнение между пика на хидрографа в горната 
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„Забавяне на върха на високата вълна“ 
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ната равнина върху забавянето на върха на високата 
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Параметърът характеризира степен-
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коефициента на извитост, като се дефинира 
чрез съотношението на дължината на даден 
речен участък към дължината на речната 
долина.
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Чрез този параметър се определя влиянието на изменението на геометрията на 

заливната равнина върху изменението на водните нива в реката (Δh). Съответните стой-

ности се сравняват в напречно сечение в средата или края на заливната равнина или 

в най-близкото населено място. Този параметър цели както показването на ефекта от 

пълно изключване на заливната равнина, така и ефекта от евентуално премахване на 

диги, с цел хидравлично свързване на потенциалните заливни равнини.

„Скорост на течението“

Чрез този параметър се определя влиянието на изменението на геометрията на 

заливната равнина върху изменението на скоростта на течението в реката - Δv. Съот-

ветните стойности се сравняват в напречно сечение в средата или края на заливната 

равнина или в най-близкото населено място. Този параметър цели както показването 

на ефекта от пълно изключване на заливната равнина, така и ефекта от евентуално 
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Екологични показатели

„Свързаност на водните тела“

Този показател оценява степента на свързаност на реката с целевите естествено 

прекъснати повърхностни водни тела/обекти. За целите на оценката се анализират три 

сценария: свързаност при средни води; при водни количества с обезпеченост 5%; при 

обезпеченост 1% и свързаност при количества с обезпеченост <1 %.

„Наличие на защитени видове“

Чрез показателя се анализира сумарната представителност на 14 индикативни 

вида чрез модел на потенциалните им местообитания за дадена заливна равнина . Ин-

дикативните видове са определени в рамките на проекта като характерни за влажни 

зони/заливни равнини. 
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„Наличие на защитени местообитания“

Този показател оценява наличието на територии, включени в националната мрежа 

от защитени територии по Закона за защитените територии на Река България (ЗЗТ) и защи-

тени зони от мрежата Натура 2000 съгласно Закона за биологичното разнообразие на Река 

България. За целите на оценката се извършва кумулативна оценка на площите от всяка ка-

тегория защитена територия и зона в рамките на разглежданата заливна равнина.

„Естественост на природните местообитания“

Този показател оценява до каква степен съществуващите природни местооби-

тания са сходни с типичните за заливната равнина. За целите на оценката, природните 

местообитания са разделени в три категории:естествени, полуестествени, силно моди-

фицирани. За изчисление на показателя е използван слой земеползване от СИЗП. 

„Потенциал за типични местообитания“

Потенциалът за типични природни местообитания представлява комплексен ана-

лиз на наличието на ключови природни местообитания и естествеността на земното 

покритие. Основа на оценката са 22 типа природни местообитания, които са типични за 

речните коридори. Включени са в мрежата Натура 2000 и (Приложение 1 от Закона за 

биологично разнообразие на Река България). Наличието на типични природни место-

обитания в дадена заливна равнина е предпоставка за бъдещо увеличаване на площите 

с типични природни местообитания.

„Биокоридорна функция“

Чрез този показател се оценява възможността на заливната равнина да осъщест-

вява свързваща функция като звено от биокоридор към крайречни горски местооби-

тания. Оценяваната заливна равнина има биокоридорна стойност и като свързващо 

звено и като крайно звено в биокоридорека

Социално-икономичеки параметри

„Потенциално засегнати сгради“

Чрез този показател се оценява степента на застроеност в определената заливна 

равнина. Колкото е по-голям броят на сградите, толкова по-висока ще бъде потенциал-
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ната щетимост при наводняване на заливната равнина и финансовите средства, с които 

трябва да бъдат обезщетени собствениците при отчуждаване, т.е. оценката за ефектив-

ност е по-ниска. Стойността на показателя се определя като средна плътност на сгради-

те в границите на заливната равнина, а именно брой сгради на 1 кв.км площ. Трябва да 

се има предвид, че този показател се прилага върху заливни равнини, чиито граници са 

определени така, че от тях предварително са премахнати урбанизирани и индустриални 

територии при определяне на границите им. Възможно е обаче в рамките на заливните 

равнини да има единични сгради, намиращи се извън обособените застроени терито-

рии и целта е да се оцени наличието на такива сгради.

„Земеползване“

Показателят се използва за анализ на заливните равнини от гледна точка на въз-

можността им за адаптивност при бъдещо наводняване. Показателят се оценява по-

средством фактор за адаптивност на видовете земеползване към заливане, в три стой-

ности:

1 – висока степен на адаптивност към заливане;

3 – средна степен на адаптивност към заливане;

5 – ниска степен на адаптивност към заливане.

Изчислява се делът на площите според фактора на адапативност в общата площ 

на заливната равнина 

Подробна информация относно методологиите за определяне и оценка на залив-

ните равнини на река Янтра, както и за резултатите от прилагането им е налична на ин-

тернет страницата на БДДР на адрес: www.bd-dunav.org, секция „Проекти и програми“, 

подсекция „Проект Danube Floodplain“, в част „Междинни резултати от дейностите 

на национално ниво“ (http://www.bd-dunav.org/content/Identifi cirane-i-ocenka-na-zalivni-

ravnini-po-r-Iantra-190/)
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Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Таблица 2 - Прагови стойности за 5-степенна скала на оценка по показтели

ГРУПА ПОКАЗАТЕЛ
ОЦЕНКА/РЕЙТИНГ

1 2 3 4 5

ХИ
Д

РО
Л

О
Ж

КИ
П

О
КА

ЗА
ТЕ

Л
И

Намаляване на пика 
на високата вълна 

/ΔQrel [%]/
p ≤ 1 1 < p ≤ 1.3 1.3 < p ≤ 1.7 1.7 < p ≤ 2 p > 2

Забавяне на върха 
на високата вълна 

/Δtrel [%]/
p ≤ 1 1 < p ≤ 2 2 < p ≤ 3 3 < p ≤ 5 p > 5

Ефект при преминаване 
на екстремни 
високи вълни 
/Δtcomp [%]/

p > 100 70 < p ≤ 100 50< p ≤ 70 20< p ≤ 50 p < 20

Опростена 
хидроморфологична 

оценка - извитост
p > 2.0 1.5 < p ≤ 2.0 1.2 < p ≤ 1.5 1.1 < p ≤ 1.2 p ≤ 1.1

ХИ
Д

РА
ВЛ

И
Ч

Н
И

 
П

О
КА

ЗА
ТЕ

Л
И Изменение на водното 

ниво / Δh [m] p ≤ 0.10 0.1 < p ≤ 0.2 0.2 < p ≤ 0.35 0.35 < p ≤ 
0.50 p > 0.5

Изменение на скоростта 
на течението / Δv [m/s] / p ≤ 0.1 0.1 < p ≤ 0.3 0.3 < p ≤ 0.5 0.5 < p ≤ 0.75 p > 0.75

ЕК
О

Л
О

ГИ
Ч

Н
И

 П
О

КА
ЗА

ТЕ
Л

И

Латерална свързаност 
на водните тела NA p = 3.5 p = 4 p = 4,5 p = 5

Защитени видове p ≤ 35 35 < p ≤ 70 70 < p ≤ 130 130 < p ≤ 200 p > 200

Защитени 
местообитания p = 0 0 < p ≤ 50 50 < p ≤ 100 100 < p ≤ 200 p > 200

Естественост 
на природните 
местообитания

0 ≤ p ≤ 20 20 < p ≤ 40 40 < p ≤ 60 60 < p ≤ 80 80 < p ≤ 100

Потенциал за 
типични природни 

местообитания
p ≤ 35 35 < p ≤ 70 70 < p ≤ 130 130 < p ≤ 200 p > 200

Биокоридорна функция 
„Stepping stone” p ≤ 4 4 < p ≤ 6 6 < p ≤ 8 8 < p ≤ 10 p > 10

СО
Ц

И
А

Л
Н

О
-

И
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

КИ
 

П
О

КА
ЗА

ТЕ
Л

И Потенциално засегнати 
сгради p > 5 2 < p ≤ 5 1 < p ≤ 2 0 < p ≤ 1 p = 0

Земеползване p > 4.5 3.5 < p ≤ 4.5 2.5 < p ≤ 3.5 1.5 < p ≤ 2.5 p ≤ 1.5
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Таблица 3 - Прагови стойности за 3 -степенна скала на оценка

ГРУПА ПОКАЗАТЕЛ
ОЦЕНКА/РЕЙТИНГ

1 3 5

ХИ
Д

РО
Л

О
Ж

КИ
П

О
КА

ЗА
ТЕ

Л
И

Намаляване на върха на високата вълна 
/ ΔQrel [%] / p ≤ 1.2 1.2 < p ≤ 2 p > 2

Забавяне на върха на високата вълна 
/ Δtrel [%] / p ≤ 1.5 1.5 < p ≤ 3 p > 3

Ефект при преминаване на екстремни 
високи вълни 
/Δtcomp [%] /

p > 90 20 ≤ p ≤ 90 p < 20

Опростена хидроморфологична оценка 
- извитост p > 1.8 1.1 < p ≤ 1.8 p ≤ 1.1

ХИ
Д

РА
ВЛ

И
Ч

Н
И

 
П

О
КА

ЗА
ТЕ

Л
И Изменение на водното ниво / Δh [m] p ≤ 0.15 0.15 < p ≤ 0.35 p > 0.35

Изменение на скоростта на течението 
/ Δv [m/s] / p ≤ 0.2 0.2 < p ≤ 0.5 p > 0.5

ЕК
О

Л
О

ГИ
Ч

Н
И

 П
О

КА
ЗА

ТЕ
Л

И

Латерална свързаност на водните тела p ≤3.5 3.5 < p < 4.5 p ≥ 4.5

Защитени видове p ≤ 55 55 < p ≤ 130 p > 130

Защитени местообитания  p ≤ 30 30 < p < 100 p ≥ 100

Естественост на природните местообитания 0 ≤ p ≤ 30 30 < p ≤ 60 60 < p ≤ 100

Потенциал за типични природни 
местообитания p ≤ 55 55 < p ≤ 130 p > 130

Биокоридорна функция „Stepping stone” p ≤ 5 5 < p ≤ 8 p > 8

СО
Ц

И
А

Л
Н

О
-

И
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

КИ
 

П
О

КА
ЗА

ТЕ
Л

И Потенциално засегнати сгради p > 5 1 < p ≤ 5 0 < p ≤ 1

Земеползване p > 4 2.5 < p ≤ 4 p ≤ 2.5
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 
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Ефект при 
преминаване на 

екстремни високи 
вълни

Хидроморфо-
логия-коефициент 

на извитост

Изменение на 
водното ниво

Скорост на 
течението

Латерална 
свързаност на 
водните тела

Защитени 
видове

Защитени 
местообитания

Естественост 
на природните 
местообитания

Потенциал за 
типични природни 

местообитания

Биокоридорна 
функция

Екологично 
състояние на 
водното тяло

Потенциално 
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, P);  

• 
И

м
ат позитивен еф

ект върху състоянието на повърхностните  води; 

• 
Създават 

благоприятни 
условия 

за 
развитие 

на 
екосистем

ите 
– 

повиш
ават биоразнообразието; 

• 
Способстват за адаптиране към

 клим
атичните пром

ени 

Д
ейностите по проект D

anube Floodplain вклю
чват: разработване и прилагане 

на М
етодология за идентиф

ициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на М

етодологичен подход за оценка на тяхната еф
ективност по избрани 

показатели, 
групирани 

в 
четири 

основни 
категории: 

хидравлични, 
хидролож

ки, 
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Таблица 5 - О
ценка на заливните равнини на река Янтра по показатели (3-степенна скала)
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M
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W
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Flow
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of fl oodplain 
w

ater bodies
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species
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habitats

Vegetation 
naturalness
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for typical 
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Резултатите от оценката на еф
ективността на заливните равнини по река Янтра чрез FEM

 са основа за приоритизирането на за-
ливните равнини по отнош

ение на необходим
остта от „опазването на активните“/ и „интереса за възстановяването“ на потенциалните 

заливни равнини – Таблица 6 и Таблица 7. П
ри това, оценката по показателите на FEM

 следва да се тълкува по противополож
ен начин 

за активните и потенциалните заливни равнини. Високата оценка по парам
етрите на FEM

 за една активна заливна равнина означава, че 
тя ф

ункционира достатъчно добре и „необходим
остта от опазването и“ е оценена като „ниска“. Високата оценка за потенциална заливна 

равнина показва, че възстановяването й би довело до редица ползи, в т.ч. за нам
аляване на риска от наводнения и за екосистем

ите, по-
ради което „интересът за възстановяването“ й се оценява като „висок“.
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕКА ЯНТРА

Активна заливна равнина BG_YN_AFP_001

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 1

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 3

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 5

Координати начална точка 25.570336 43.640446

крайна точка 25.589383 43.612416

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR); Русе (RSE)

община Свищов (VTR28), Ценово (RSE37), 
Борово (RSE03)

населени места с. Вардим (10118), с. Новград (51977),
с. Кривина (39788), с. Батин (02854)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 568

площ на водно огледало (ха) 33

Дължина на реката (м) 4944

Максимална ширина (м) 2240

Минимална ширина (м) 175

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 17.6

н.в. в крайна точка 19

Корекция на основната река да

Наличие на острови не

Наличие на странични ръкави не

 Наличие на диги да

Разположение на дигите лява и дясна дига

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да BG0000610 „Река Янтра“; BG0002018 „Остров Вардим“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Активна заливна равнина BG_YN_АFP_002

 ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 1

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 3

Земеползване 3

Координати начална точка 25.687351 43.475976

крайна точка 25.724643 43.468596

Населено място, община, 
област

област Русе (RSE)

община Бяла (RSE04)

населени места грека Бяла (07603); 
с. Стърмен (70130)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 141

площ на водно огледало (ха) 29

Дължина на реката (м) 4460

Максимална ширина (м) 1370

Минимална ширина (м) 265

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 26.2

н.в. в крайна точка 26.5

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите лява и дясна дига в речния участък до с. Стърмен

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_011 и име „река Янтра между градовете 
Полски Тръмбеш и Бяла”

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Акивна заливна равнина BG_YN_AFP_003

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 1

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 3

Земеползване 3

Координати начална точка 25.724643 43.468596

крайна точка 25.681753 43.45939

Населено място, община, 
област

област Русе (RSE)

община Бяла (RSE04)

населени места грека Бяла (07603)

Площ на заливната 
равнина

обща площ (ха) 238

площ на водно огледало (ха) 37

Дължина на реката (м) 5672

Максимална ширина (м) 760

Минимална ширина (м) 240

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 26.5

н.в. в крайна точка 27.6

Корекция на основната река не

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите дясна дига до промишлената зона на гара Бяла

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_011 и име „река Янтра между градовете 
Полски Тръмбеш и Бяла”

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“



23

 

1 
 

ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Активна заливна равнина BG_YN_AFP_004

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 5

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 1

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 5

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 3

Земеползване 1

Координати начална точка 25.824419 43.202996

крайна точка 25.732127 43.151545

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR)

община Горна Оряховица (VTR06), 
Лясковец (VTR20), 
Стражица (VTR31)

населени места грека Долна Оряховица (22232),
грека Лясковец (44793),
с. Горски долен Тръмбеш (17124)
с. Върбица (12735); с. Бряговица (06731)
с. Кесарево (36782); с. Джулюница (20835)
с. Козаревец (37664) ; с. Писарево (56472)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 4397

площ на водно огледало (ха) 80

Дължина на реката (м) 17459

Максимална ширина (м) 2500

Минимална ширина (м) 150

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 50.6

н.в. в крайна точка 75.8

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите Лява и дясна дига с дължина около 4.5 км преди вливането на река Лефеджа. 
Лява дига и на река Лефеджа в района на вливане в река Янтра.

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_023 и име „река Янтра“ между градовете 
Велико Търново и Горна Оряховица

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да частично - зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Активна заливна равнина BG_YN_AFP_005

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 3

Забавяне на пика на вълната 5

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 3

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 3

Земеползване 3

Координати начална точка 25.732127 43.151545

крайна точка 25.615157 43.127855

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR)

община Горна Оряховица (VTR06)
Велико Търново (VTR04)

населени места грека Долна Оряховица (22232); 
грека Горна Оряховица (16359); 
с. Правда (57981), с. Първомайци (59094); 
с. Самоводене (65200)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 700

площ на водно огледало (ха) 84

Дължина на реката (м) 17484

Максимална ширина (м) 1500

Минимална ширина (м) 125

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 75.8

н.в. в крайна точка 101

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите дясна дига с дължина 5.7 км северно от грека Горна Оряховица и лява дига с 
дължина 2.2 км южно от грека Долна Оряховица

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_023 и име „ рекаЯнтра между градовете 
Велико Търново и Горна Оряховица” 

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да BG0000610 „Река Янтра“; BG0000213 „Търновски височини”
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Активна заливна равнина BG_YN_АFP_006

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 1

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 1

Земеползване 5

Координати начална точка 25.594021 43.061142

крайна точка 25.569222 43.064549

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR)

община Велико Търново (VTR04)

населени места грека Велико Търново (10447); 
с. Шемшево (83586)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 64

площ на водно огледало (ха) 7

Дължина на реката (м) 3006

Максимална ширина (м) 340

Минимална ширина (м) 120

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 140

н.в. в крайна точка 140.8

Корекция на основната река не

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги не

Разположение на дигите -

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_023 и име „ рекаЯнтра между градовете 
Велико Търново и Горна Оряховица” 

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Активна заливна равнина BG_YN_AFP_007

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 5

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 3

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 3

Земеползване 3

Координати начална точка 25.569378 43.067106

крайна точка 25.455507 43.073122

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR)

община Велико Търново (VTR04)

населени места с. Шемшево (83586); с. Леденик (43253)
с. Пушево (58791)

Площ на заливната 
равнина

обща площ (ха) 458

площ на водно огледало (ха) 37

Дължина на реката (м) 14528

Максимална ширина (м) 900

Минимална ширина (м) 120

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 140.8

н.в. в крайна точка 178.5

Корекция на основната река не

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави да

Наличие на диги не

Разположение на дигите -

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_023 и име „ рекаЯнтра между градовете 
Велико Търново и Горна Оряховица” 

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Активна заливна равнина BG_YN_АFP_008

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 3

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 1

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 3

Координати начална точка 25.426464 43.05816

крайна точка 25.406219 43.036228

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR)
Габрово (GAB)

община Велико Търново (VTR04)
Дряново (GAB12)

населени места с. Ветринци (10879); с. Гостилица (17350)
с. Каломен (35465)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 112

площ на водно огледало (ха) 10

Дължина на реката (м) 3587

Максимална ширина (м) 700

Минимална ширина (м) 50

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 204

н.в. в крайна точка 218.3

Корекция на основната река не

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави да

Наличие на диги не

Разположение на дигите -
част от РЗПРН не

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Активна заливна равнина BG_YN_AFP_009

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 1

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 3

Земеползване 5

Координати начална точка 25.403929 43.028392

крайна точка 25.397577 43.024498

Населено място, община, 
област

област Габрово (GAB)

община Дряново (GAB12)

населени места с. Каломен (35465), с. Гостилица (17350),
с. Чуково (81726)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 24

площ на водно огледало (ха) 4

Дължина на реката (м) 1633

Максимална ширина (м) 260

Минимална ширина (м) 85

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 232

н.в. в крайна точка 237

Корекция на основната река не

Наличие на острови не

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги не

Разположение на дигите -

част от РЗПРН не

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_001

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 3

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 1

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 5

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 1

Координати начална точка 25.570336 43.640446

крайна точка 25.589383 43.612416

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR), Русе (RSE)

община Свищов (VTR28), Ценово (RSE37), 
Борово (RSE03), 

населени места с. Вардим (10118); с. Караманово (36316), 
с. Новград (51977); с. Кривина (39788), 
с. Батин (02854)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 3276

площ на водно огледало (ха) 0

Дължина на реката (м) 0* - от водното огледало на река Янтра я дели активна 
заливна равнина BG_YN_AFP_001

Максимална ширина (м) 17000

Минимална ширина (м) 2700

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 17.6

н.в. в крайна точка 19

Корекция на основната река не; от водното огледало на река Янтра я дели акт.заливна равнина BG_YN_AFP_001

Наличие на острови не

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите диги ограждат всички страни на заливната равнина

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да Зона с код BG0000233 и име „Студена река“/; зона с код BG0000610 
и име „Река Янтра“/; зона с код BG0000232 и име „Батин“; зона с код 
BG0002024 и име „Рибарници Мечка“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_002

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 5

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 3

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 1

Координати начална точка 25.62641 43.589605

крайна точка 25.645476 43.563721

Населено място, община, 
област

област Русе (RSE)

община Ценово (RSE37)

населени места с. Джулюница (20849)
с. Пиперково (56366)
с. Белцов (03745)
с. Ценово (78361)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 1130

площ на водно огледало (ха) 24

Дължина на реката (м) 4546

Максимална ширина (м) 3200

Минимална ширина (м) 250

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 19.8

н.в. в крайна точка 20

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите лява дига с дължина 3.9 км по цялата дължина на заливната равнина

част от РЗПРН да частично в РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_003

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 5

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 1

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 3

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 3

Координати начална точка 25.658274 43.565513

крайна точка 25.700179 43.534397

Населено място, община, 
област

област Русе (RSE)

община Ценово (RSE37)

населени места с. Ценово (78361),
с. Долна Студена (22277)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 794

площ на водно огледало (ха) 30

Дължина на реката (м) 5441

Максимална ширина (м) 2500

Минимална ширина (м) 260

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 20.5

н.в. в крайна точка 20.7

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите лява дига с дължина около 5 км по цялата дължина на заливната равнина

част от РЗПРН не

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“



32

 

1 
 

ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_004

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 3

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 3

Координати начална точка 25.711069 43.523854

крайна точка 25.687351 43.475976

Населено място, община, 
област

област Русе (RSE)

община Ценово (RSE37)
Бяла (RSE04)

населени места с. Долна Студена (22277),
с. Стърмен (70130), с. Ботров (05877),
грека Бяла (07603)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 1040

площ на водно огледало (ха) 56

Дължина на реката (м) 9398

Максимална ширина (м) 3000

Минимална ширина (м) 350

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 24.6

н.в. в крайна точка 26.2

Корекция на основната река да

Наличие на острови не

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите Лява дига с дължина 5.4 км от с. Долна Студена нагоре по теччението. Дясна 
дига с дължина около 5.7 км от с. Стърмен надолу по течението

част от РЗПРН да частично в района на с. Стърмен РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_011 и 
име „река Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла”

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_005

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 3

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 3

Координати начална точка 25.681753 43.45939

крайна точка 25.678655 43.439516

Населено място, община, 
област

област Русе (RSE)

община Бяла (RSE04)

населени места грека Бяла (07603), с. Полско Косово 
(57368)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 595

площ на водно огледало (ха) 16

Дължина на реката (м) 2834

Максимална ширина (м) 1600

Минимална ширина (м) 150

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 27.7

н.в. в крайна точка 29.5

Корекция на основната река да

Наличие на острови не

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите Лява дига с дължина около 4.7 км разположена по цялата дължина на 
заливната равнина

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_011 и име „река Янтра между градовете 
Полски Тръмбеш и Бяла”

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_006

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 1

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 3

ЕКОЛОГИЧНИ АРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 5

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 3

Земеползване 1

Координати начална точка 25.678655 43.439516

крайна точка 25.667396 43.375192

Населено място, община, 
област

област Русе (RSE), Велико Търново (VTR)

община Бяла (RSE04), Полски Тръмбеш (VTR26)

населени места грека Бяла (07603); 
грека Полски Тръмбеш (57354), 
с. Полско Косово (57368); 
с. Каранци (36405)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 1606

площ на водно огледало (ха) 44

Дължина на реката (м) 7801

Максимална ширина (м) 3600

Минимална ширина (м) 150

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 28.3

н.в. в крайна точка 32.4

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на следи от стари 
речни корита

да

Наличие на диги да

Разположение на дигите Лява дига 6.1 км разположената по цялата дължина на заливната равнина. 
Дясна дига с дължина 4.3 км разположена източно от с. Полско Косово

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_011 и име „река Янтра между градовете 
Полски Тръмбеш и Бяла”

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_007

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 5

Забавяне на пика на вълната 5

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 5

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 1

Координати начална точка 25.667624 43.374474

крайна точка 25.669229 43.311223

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR)

община Полски Тръмбеш (VTR26)

населени места грека Полски Тръмбеш (57354); 
с. Каранци (36405); с. Раданово (61279); 
с. Полски Сеновец (57340); 
с. Петко Каравелово (65471)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 1375

площ на водно огледало (ха) 47

Дължина на реката (м) 7710

Максимална ширина (м) 2500

Минимална ширина (м) 460

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 32.5

н.в. в крайна точка 35.7

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите Лява дига по цялата дължина на заливната равнина. Дясна дига с дължина 1.6 
км в южната част

част от РЗПРН да РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_011 и име „река Янтра между градовете 
Полски Тръмбеш и Бяла”

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Потенциална заливна равнина BG_YN_PFP_008

ХИДРОЛОЖКИ ПАРАМЕТРИ

Редуциране пика на вълната 1

Забавяне на пика на вълната 3

ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Изменение на водното ниво 5

ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Свързаност на водните тела 5

Защитени видове 5

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Потенциално засегнати сгради 5

Земеползване 1

Координати начална точка 25.669229 43.311223

крайна точка 25.705653 43.247817

Населено място, община, 
област

област Велико Търново (VTR)

община Полски Тръмбеш (VTR26), 

Горна Оряховица (VTR06)

населени места с. Петко Каравелово (65471);

с. Куцина (40782); 

с. Крушето (40172), 

с. Янтра (87453)

Площ на заливната равнина обща площ (ха) 2403

площ на водно огледало (ха) 50

Дължина на реката (м) 8932

Максимална ширина (м) 2800

Минимална ширина (м) 250

Надморска височина (м)
н.в. в начална точка 35.7

н.в. в крайна точка 41.1

Корекция на основната река да

Наличие на острови да

Наличие на странични ръкави не

Наличие на диги да

Разположение на дигите Лява дига с дължина 13.7 км разположена по цялата дължина на заливната 
равнина

част от РЗПРН не

част от ЗЗ от НАТУРА 2000 да зона с код BG0000610 и име „Река Янтра“
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ПРОЕКТ DANUBE FLOODPLAIN 

Проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни 
равнини по река Дунав и притоците й“ с акроним DANUBE FLOODPLAIN, е 
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се 
изпълнява от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десет 
държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, 
Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия. Единствен партньор от българска 
страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/. 

Основна цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при 
управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване 
и възстановяване на заливни равнини по река Дунав и нейните притоци, което да 
допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на 
ползите за биоразнообразието. 

 

Защо е важно да се опазват, и където е възможно – да се 
възстановяват естествените  заливни равнини? 

Като територии, разположени покрай водните течения, които периодично се 
заливат при естествено прииждане на реките, заливните равнини осигуряват 
естествена водна ретензия и по този начин играят важна роля в различни аспекти, 
като:    

• Допринасят за намаляване на риска от наводнения; 

• Служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на 
екосистемите в сухи периоди; 

• Способстват за подхранване на подземните води; 

• Притежават пречистваща способност - чрез утаяване на наноси, вкл. 
замърсители, внесени от земеделието (N, P);  

• Имат позитивен ефект върху състоянието на повърхностните  води; 

• Създават благоприятни условия за развитие на екосистемите – 
повишават биоразнообразието; 

• Способстват за адаптиране към климатичните промени 

Дейностите по проект Danube Floodplain включват: разработване и прилагане 
на Методология за идентифициране на активни и потенциални заливни равнини, 
както и на Методологичен подход за оценка на тяхната ефективност по избрани 
показатели, групирани в четири основни категории: хидравлични, хидроложки, 

Проект  „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване

 на заливни равнини по р. Дунав и притоците ѝ“

Брошурата е изготвена като част от дейностите на БДДР  по проект

“Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците ѝ“.

Защита от наводнения и контрол на ерозията

Заливните равнини осигуряват повече място на реката

и намаляват натиска върху защитните съоръжения при

наводнение. Те осигуряват временно съхранение на водни

количества и намаляват нивото и скоростта

на високата вълна. Растителността в заливните

равнини действа като естествена бариера за разсейване

на вълните и защита от ерозия

Подобряване на качество на водата

Когато се заливат с вода, заливните

равнини действат като естествени

филтри, премахвайки излишните утайки

и хранителни вещества (нутриенти),

които влошават качеството на водата

и увеличават разходите за пречистване.

Регулиране на оттока

Водните количества, акумулирани при наводнения,

повишават нивото на подземните води.

При намаляване на повърхностния отток повишените

подземни води подхранват повърхностните

води, намалявайки по този начин честотата

и продължителността на периодите

на маловодие в реките.

Опазване на екосистеми и биологични видове

Заливните равнини са дом на някои от най богатите

на биологични видове местообитания на Земята.

Те осигуряват места за хвърляне на хайвера за риби и зони

за почивка и храна за мигриращи водолюбиви птици

-

Подхранване на подземните води

Извън главния канал на реката,

в заливната равнина, водният поток

е забавен и има повече време да

проникне в земята и да подхрани

подземните води



 
 
 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ 
e-mail: dunavbd@bddr.org web: www.bd-dunav.org 

 

 

 

  
Източник на изображението: 

https://www.eea.europa.eu/publications/flood-risks-and-environmental-vulnerability 
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