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1. Въведение 
Настоящето приложение съдържа описание на районите със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) определени в резултат на изпълнение на предварителната оценка на риска 

от наводнения (ПОРН) през втория цикъл от приложение на Директивата за наводненията (ДН) в 

Р България за Дунавски район за басейново управление. За всеки район е изготвен паспорт, в 

който са описани следните категории: 

▪ Код и наименование – Приетия уникален идентификационен код и име на РЗПРН. С 

този код районите могат да бъдат идентифицирани в базата данни и документацията по 

извършената ПОРН; 

▪ Местоположение и обхват – Местоположението на всеки РЗПРН е описано спрямо 

няколко основни категории. Първата е местоположението спрямо основните поречия, 

следвайки посока от водосборна област -> главно поречие -> притоци. Втората 

категория е описание спрямо административно-териториалното деление на страната. За 

всеки РЗПРН са посочени областта и общината, в които е разположен. Следва 

изброяване на всички землища, в които района е разположен. Посочено е 

наименованието и ЕКАТТЕ номера му. Има случаи, в които РЗПРН са разположени в 

землища, но не включват урбанизираната им територия. Тези землища са отбелязани с 

*. Обхватът на РЗПРН е описан с дължина в километри за РЗПРН или участъци от тях 

определени за речни, дъждовни-поройни, морски, инфраструктурни, наводнения от 

подземни води и в кв. км за РЗПРН или участъци от тях определени за дъждовни-градски 

наводнения. 

▪ Карта на местоположението на РЗПРН в рамките на границата на страната. Трябва да 

се отбележи, че индивидуални карти на всеки РЗПРН в подходящ мащаб, показващи 

типовете наводнения според източника им, са налични в Приложение 3 от основния 

доклад. В същото приложение са налични и обзорни карти на Дунавския район за 

басейново управление представящи всички РЗПРН определени за територията му, както 

карта на миналите наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. 

▪ Тип наводнения – Посочени с отметка са типовете наводнения, според източника им, 

които са определени за конкретния РЗПРН. 

▪ Категории риск – С отметка са отбелязани подкатегориите риск, според утвърдената 

Методика за предварителна оценка на риска от наводнения от 2020 година и ДН, за 

които РЗПРН покрива критериите за значимост. Подкатегориите са групирани в 4-те 

категории по ДН, а именно човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и културно 

наследство. За покриване на критериите могат да се използва информация за значими 

минали наводнения по чл. 4.2.б и в от ДН и потенциални бъдещи наводнения със 

значителни неблагоприятни последици по чл. 4.2.г от ДН. Допълнително е възможно да 

се посочи използването на „експертна оценка“ при определянето на даден РЗПРН. 

▪ Дългосрочно развитие – В тази секция са представени плановете за дългосрочно 

развитие на териториите в рамките на всеки РЗПРН. 

▪ Влияние на климатичните промени – В тази секция са посочени изследваните 

показатели, по които РЗПРН надхвърля определените прагове за неблагоприятни 

климатични промени. 

▪ Описание – В тази секция е направено подробно описание на всеки РЗПРН. 

Предоставена е информация за това в отделните му участъци какъв тип наводнения са 

определени и на база на каква информация РЗПРН това е направено. Ако конкретен 

РЗПРН е бил определен в предходния цикъл на ДН, са описани промените, който са 

направени в настоящия, ако има такива.  
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2. Райони със значителен потенциален риск в Дунавски район за басейново управление 

2.1. BG1_APSFR_DB_100: р. Добричка - гр. Добрич 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_DB_100: р. Добричка - гр. Добрич 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Суха р. → Добричка р., дере Сердика 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Добрич, община Добрич 

Землища, включени в РЗПРН гр. Добрич (72624) 

Дължина и площ на РЗПРН 18.82 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

внезапни 

(поройни) 

☒ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни последици 

върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Добрич в рамките на район BG1_APSFR_DB_100 са планирани нови 

устройствени зони, в т.ч. жилищни, индустриални и смесени многофункционални. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_DB_100.pdf
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показател максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 г. и 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_DB_100: р. Добричка - гр. Добрич е включен като РЗПРН в предишния цикъл на прилагане на ДН на етап изготвяне 

на План за управление на риска от наводнения. За районът не е извършено картиране на опасността и риска от наводнения. На 

настоящия етап границите на района са определени и значимостта му е оценена на основата на минали и потенциални бъдещи 

наводнения.  

Районът обхваща Добричка река и два нейни десни притока - дере Сердика и безименно дере, протичащо през Северната 

промишлена зона. 

Определените типове наводнения, според техния източник са: 

o Речни наводнения – по Добричка р. и дере Сердика; 

o Дъждовни-внезапни (поройни) наводнения – по безименния десен приток на Добричка р., протичащ през Северната 

промишлена зона на града; 

o Дъждовни-градски – северна част на гр. Добрич (ж.к. Север 2 и Северна промишлена зона). 
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2.2. BG1_APSFR_DB_101: р. Арабаджидере - гр. Вълчи дол 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_DB_101: р. Арабаджидере - гр. Вълчи дол 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Суха р. → р. Караман → Арабаджидере 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Варна, община Вълчи дол 

Землища, включени в РЗПРН гр. Вълчи дол (12574) 

Дължина на РЗПРН 3.35 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☐ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава прага за негативно влияние на климатичните промени по 

показател максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_DB_101: р. Арабаджидере - гр. Вълчи дол е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е 

направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г. РЗПРН обхваща р. Арабаджидере и 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_DB_101.pdf
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нейния десен приток в рамките на гр. Вълчи дол. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение. 
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2.3. BG1_APSFR_IS_011: р. Искър - гр. Роман 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_IS_011: р. Искър - гр. Роман 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Искър → р. Искър, р. Малък Искър 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Враца, общини Мездра и Роман 

Землища, включени в РЗПРН с. Старо село (69050)*, с. Струпец (69972) – гара Струпец, гр. Роман (62997), 

с. Долна Бешовица (22023)*, с. Радовене (61488), с. Хубавене (77493)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 20.83 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащите общи устройствени планове на общини Роман и Мездра в рамките на район BG1_APSFR_IS_011 не са 

планирани нови устройствени зони. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5, за периоди 2031-2060 г. и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5, период 2051-2080 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_IS_011.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_IS_011: р. Искър - гр. Роман е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, не са правени промени в обхвата. Направени са промени свързани корекции 

в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения. Районът 

обхваща поречието на р. Искър от с. Старо село до с. Хубавене и нейния десен приток – р. Малък Искър в рамките на гр. Роман.  

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.4. BG1_APSFR_IS_031: р. Бебреш - с. Скравена 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_IS_031: р. Бебреш - с. Скравена 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Искър → р. Малък Искър → р. Бебреш 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област София, община Ботевград 

Землища, включени в РЗПРН с. Скравена (66860) 

Дължина на РЗПРН 5.75 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Ботевград в рамките на район BG1_APSFR_IS_031 не са планирани нови 

устройствени зони. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

(MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_IS_031.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_IS_031: р. Бебреш - с. Скравена е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, не са правени промени в обхвата на района, а само корекции в геометрията 

на линията, която го представя, с цел прецизиране. По отношение на разглежданите типове наводнения е добавен 

инфраструктурния тип. Районът обхваща поречието на р. Бебреш и нейния ляв приток р. Церовица в рамките на с. Скравена. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение; 

o Инфраструктурно наводнение (преливане над язовирна стена) – яз. Бебреш. 
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2.5. BG1_APSFR_IS_033: р. Искър - от с. Владо Тричков до с. Зверино 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_IS_033: р. Искър - от с. Владо Тричков до с. Зверино 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Искър → р. Искър, Батулийска р., Искрецка р., р. 

Габровница 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област София (столица), община Столична; област София, община Своге; 

област Враца, община Мездра 

Землища, включени в РЗПРН гр. Нови Искър (00357)*, с. Владо Тричков (11510), с. Луково (44330), с. Реброво (62387), с. 

Бакьово (02289), с. Батулия (02899), с. Томпсън (72655), с. Редина (62414)*, гр. Своге (65869), с. 

Завидовци (30082), с. Искрец (32843), с. Добърчин (21751), с. Свидня (65663), с. Церово (78481), с. 

Желен (29163), с. Бов (14461), с. Заселе (30350), с. Заноге (30329)*, с. Лакатник (43092), с. 

Миланово (48129)*, с. Оплетня (53610), с. Левище (44906), с. Габровница (14194), с. Очиндол 

(54506)*, с. Елисейна (27317), с. Злидол (31190), с. Зверино (30510), с. Оселна (54047), с. Игнатица 

(32281)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 98.28 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_IS_033.pdf
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ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащите общи устройствени планове на общини Своге и Мездра в рамките на район BG1_APSFR_IS_033 са 

планирани нови устройствени зони в участъка на р. Искър между с. Елисейна и с. Игнатица, в т.ч. жилищни, индустриални, 

смесени многофункционални, зони за рекреация и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначението. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060 г., 2051-2080 г. и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 г. и 2051-2080 г.), 3. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 г. и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_IS_033: р. Искър - от с. Владо Тричков до с. Зверино е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на 

ДН. За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района са направени следните промени. В предходния цикъл на ДН, участъка от с. 

Владо Тричков до с. Реброво е бил част от район BG1_APSFR_IS_041: р. Искър - гр. София (Софийско поле), а в настоящия е 

присъединен към BG1_APSFR_IS_033. Участъкът между с. Елисейна и с. Игнатица е нов и включването му в района е свързано с 

планираните нови устройствени зони. Към района са добавени и няколко притока на р. Искър за дъждовни-поройни и речни 

наводнения, в т.ч.: 

o Батулийска р. (десен приток) от с. Бакьово до вливането при с. Батулия за речни наводнения. Участъкът е определен 

в предходния цикъл на ДН, като са направени малки корекции по разширяване и съкращаване при с. Бакьово, във 

връзка с наличието на елементи в риск; 

o р. Дълбочица (ляв приток при с. Томпсън) – нов участък за дъждовни-поройни наводнения; 

o р. Зли дол (ляв приток при гр. Своге) - нов участък за дъждовни-поройни наводнения; 

o Искрецка р. (ляв приток от с. Завидовци до гр. Своге) и нейния десен приток Свидненска р. при с. Свидня. Река 

Искрецка е определена за речни наводнения в предходния цикъл на ДН, а в настоящия е изключен малък участък в 

с. Завидовци поради липса на елементи в риск. Свидненска р. е нов участък за дъждовни поройни наводнения. 

o безименен ляв приток протичащ през с. Церово - нов участък за дъждовни-поройни наводнения; 

o р. Пребойница (ляв приток) при гара Лакатник - нов участък за дъждовни-поройни наводнения; 

o р. Габровница при с. Габровница за речни наводнения. Участъкът е определен в предходния цикъл на ДН, като в 

настоящия е съкратен в горната си част, поради липса на елементи в риск. 

Направена е и корекция в геометрията на линията, която представя РЗПРН, с цел прецизиране. По отношение на разглежданите 

типове наводнения са добавени дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. Районът включва поречието на р. Искър от с. Владо 

Тричков до с. Игнатица, с което обхваща почти изцяло Искърското дефиле. В района са включени долните участъци на следните 
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притоци на р. Искър - Батулийска р., р. Дълбочица, р. Зли дол, Искрецка р., р. Пребойница, р. Габровница, безименен ляв приток 

при с. Церово. В така описаните граници район BG1_APSFR_IS_033 обхваща 4 нови населени места - с. Злидол, с. Зверино, с. 

Оселна и с. Игнатица. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение. 

 

 

  



Приложение 12: Паспорти на определените РЗПРН за Дунавски район за басейново управление 

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027”, с бенефициент Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейнови дирекции за управление на водите   

- 15 - 

2.6. BG1_APSFR_IS_041: р. Искър - гр. София (Софийско поле) 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_IS_041: р. Искър - гр. София (Софийско поле) 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Искър → 

р. Искър, Владайска р., р. Стари Искър, Банкенска р., р. Блато 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област София (столица), община Столична; област София, общини Сливница, Божурище, 

Костинброд, Горна Малина, Елин Пелин 

Землища, включени в РЗПРН гр. София (68134), с. Панчарево (55419)*, с. Герман (14831), с. Бусманци (07106), с. Кубратово 

(40436), с. Лесново (43445), с. Априлово (00549)*, с. Долна Малина (22174), с. Петково (56006), гр. 

Елин Пелин (27303), с. Елешница (34120), с. Столник (69448), с. Григорево (17885), с. Мусачево 

(49388), с. Равно поле (61248), с. Долни Богров (22304), с. Чепинци (80409), с. Негован (51250), с. 

Световрачене (65601), гр. Сливница (67372), с. Опицвет (53607)*, с. Храбърско (77400)*, с. Петърч 

(56215), с. Хераково (77246), гр. Костинброд (38978), Житен (29430), с. Мрамор (49206), с. 

Мировяне (48393), гр. Нови Искър (00357) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина и площ на РЗПРН 192.63 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☒ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_IS_041.pdf
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ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащите общи устройствени планове на общини Столична, Сливница и Костинброд в рамките на район 

BG1_APSFR_IS_041са планирани множество нови устройствени зони. За участъците от района, които попадат в рамките на община 

Елин Пелин, няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на 

територията. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060 г., 2051-2080 г. и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 г. и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_IS_041: р. Искър - гр. София (Софийско поле) е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За 

районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, изследване на значимостта от потенциални бъдещи дъждовни-градски наводнения, 

наличието на елементи на риск и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района са направени промени, както в обхвата, така и в геометрията на линията, 

представяща района, с цел прецизиране. Промени са направени и в разглежданите типове наводнения.  

o От северния край на районът, по поречието на р. Искър е изключен участъка от гр. Нови Искър на север. Част от 

този участък е отпаднал окончателно от изследване поради липса на елементи на риска, а другия е присъединен 

към РЗПРН BG1_APSFR_IS_033. 

o За долината на р. Искър е добавено изследване освен на речно наводнение, и на инфраструктурно (преливане над 

язовирната стена на яз. Панчарево); 

o За реки Църна бара и Метилявица освен речно наводнение е добавено изследване на инфраструктурно 

(разрушаване на язовирна стена на язовири съответно Мрамор и Маслово), както и разширяване на района нагоре 

по течението на р. Църна бара във връзка с планирани нови устройствени зони. 

o За Макоцевска р. и Костинбродска р. е направено разширение на РЗПРН нагоре по течението, във връзка с 

наличие на елементи на риска; 

o Към РЗПРН са добавени Перловска р. и нейния десен приток Слатинска р. във връзка с наличие на елементи на 

риск; 

o На няколко места в гр. София са планирани зони за изследване на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. 

Район BG1_APSFR_IS_041 обхваща поречието на р. Искър от стената на яз. Панчарево до гр. Нови Искър, както и някои от 

притоците на р. Искър в Софийското поле, в т.ч.: 

o Владайска р. от района на Сточна гара в гр. София до вливането в р. Искър и притоците й – Перловска р., Слатинска 



Приложение 12: Паспорти на определените РЗПРН за Дунавски район за басейново управление 

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027”, с бенефициент Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейнови дирекции за управление на водите   

- 17 - 

р. и Суходолска р. Участъкът на Перловската р. е от НДК в гр. София до вливането във Владайска р. и е нов за 

района. Същото важи и за р. Слатинска – от района на 4-ти километър в гр. София до вливането в Перловска р. Река 

Суходолска от кв. Суходол в гр. София до вливането във Владайска р. е част от района. 

o р. Стари Искър (десен приток) от с. Лесново до вливането в р. Искър и нейните десни притоци Макоцевска р. (от с. 

Долна Малина) и р. Матица (Елешница) от с. Елешница. Този участък е определен в предходния цикъл за речни 

наводнения, а в настоящия потвърден, като единствено е изключен малък участък от Макоцевска р. над с. Долна 

Малина поради липса на елементи в риск. 

o Банкенска р. от кв. Филиповци в гр. София до вливането в р. Искър е съществуващ участък от предходния цикъл, 

определен за речни наводнения. Промени в настоящия не са направени. 

o р. Блато от с. Петърч до вливането в р. Искър и притоците й Сливнишка р. (десен приток от гр. Сливница) и притока 

й р. Крилоращица, р. Метилявица (от кв. Шияковци в гр. Коснтинброд), Костинбродска р. и р. Църна бара от с. 

Мрамор. Всички реки са определени за речни наводнения още в предходния цикъл. В настоящия са удължени 

участъците по р. Костинбродска р. (в обхвата на землището на с. Хераково) за речни наводнения и р. Църна бара 

над с. Мрамор за речни и инфраструктурни (разрушаване на стената на яз. Мрамор). По р. Метилявица към речните 

наводнения са добавени и инфраструктурни – разрушаване на стената на яз. Маслово. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения – по всички реки включени в района; 

o Дъждовни-градски наводнения – за гр. София; 

o Инфраструктурни наводнения – 1. По р. Искър преливане над язовирната стена на яз. Панчарево; 2. По р. Църна 

бара разрушаване на язовирната стена на яз. Мрамор; 3. По р. Метилявица разрушаване на язовирната стена на яз. 

Маслово. 
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2.7. BG1_APSFR_IS_100: р. Искър - гр. Червен бряг 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_IS_100: р. Искър - гр. Червен бряг 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Искър → р. Искър, р. Златна Панега 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Плевен, община Червен бряг 

Землища, включени в РЗПРН гр. Червен бряг (80501), с. Горник (16540)*, с. Радомирци (61580)*, с. Рупци (63361) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 15.39 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☐ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒  

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава прага за негативно влияние на климатичните промени по 

показател максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_IS_100: р. Искър - гр. Червен бряг е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е 

направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. РЗПРН обхваща р. 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_IS_100.pdf
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Искър в района на гр. Червен бряг и десния й приток р. Златна Панега от с. Радомирци до вливането. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.8. BG1_APSFR_IS_101: р. Боклуджа - гр. Самоков 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_IS_101: р. Боклуджа - гр. Самоков 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Искър → р. Боклуджа 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област София, община Самоков 

Землища, включени в РЗПРН гр. Самоков (65231) 

Дължина на РЗПРН 5.02 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☐ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☒ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Самоков в рамките на район BG1_APSFR_IS_101 са планирани нови 

устройствени зони в южната и северната част на района, които са свързани основно с жилищно, индустриално и комбинирано 

жилищно-индустриално застрояване. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 г., 2051-2080 г. и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 г. и 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_IS_101.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_IS_101: р. Боклуджа - гр. Самоков е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е 

направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и 

планирани устройствени зони. РЗПРН обхваща р. Боклуджа в района на гр. Самоков до вливането й в р. Искър. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение. 
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2.9. BG1_APSFR_IS_102: р. Малък Искър - гр. Етрополе 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_IS_102: р. Малък Искър - гр. Етрополе 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Искър → р. Малък Искър, р. Лисков дол 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област София, община Етрополе 

Землища, включени в РЗПРН гр. Етрополе (27632) 

Дължина на РЗПРН 10.11 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2051-2080). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_IS_102: р. Малък Искър - гр. Етрополе е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е 

направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_IS_102.pdf
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експертна оценка. РЗПРН обхваща р. Малък Искър в рамките на гр. Етрополе и р. Лисков дол (ляв приток на р. Искър). 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение по р. Малък Искър; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение по р. Лисков дол. 
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2.10. BG1_APSFR_OG_012: р. Въртешница - от с. Бели извор до с. Власатица 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OG_012: р. Въртешница - от с. Бели извор до с. Власатица 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Огоста → р. Ботуня → р. Въртешница 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Враца, община Враца 

Землища, включени в РЗПРН с. Бели извор (03438), с. Власатица (11555) 

Дължина на РЗПРН 6.44 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒  

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060 г., 2051-2080 г. и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 г. и 2051-2080 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм 

(AMO осцилация за период 2051-2080 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2051-2080 г. и 

2071-2100 г.), 5. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 г., 2051-2080 г. и 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OG_012.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OG_012: р. Въртешница - от с. Бели извор до с. Власатица е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 

0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, от районът е отпаднал участък от 730 м от северната му част, поради липса на елементи 

на риск. Направени са промени свързани корекции в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма 

промяна и в разглежданите типове наводнения. Районът обхваща поречието на р. Въртешница от с. Бели извор до с. Власатица.  

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.11. BG1_APSFR_OG_061: р. Берковска - гр. Берковица 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OG_061: р. Берковска - гр. Берковица 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Огоста → р. Бързия → Берковска р. 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Монтана, община Берковица 

Землища, включени в РЗПРН гр. Берковица (03928) 

Дължина на РЗПРН 7.14 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☒ Замърсяване с опасни 

вещества 

☒ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Берковица в рамките на район BG1_APSFR_OG_061 са планирани нови 

устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: индустриални, комбинирани (жилищни и 

индустриални) и зони за култура, спорт и рекреация. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OG_061.pdf
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осцилация за период 2051-2080). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OG_061: р. Берковска - гр. Берковица е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За 

районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, не са правени промени в обхвата. Направени са промени свързани корекции 

в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения. Районът 

обхваща поречието на Берковска р. в рамките на гр. Берковица.  

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.12. BG1_APSFR_OG_100: р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OG_100: р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Огоста → р. Огоста, р. Скът 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Враца, общини Бяла Слатина, Мизия, Козлодуй, Оряхово 

Землища, включени в РЗПРН гр. Бяла Слатина (07702), с. Търнава (73643), с. Алтимир (00401), с. Галиче (14406), с. Липница 

(43774), с. Крушовица (40200), с. Войводово (11853), гр. Мизия (48043), с. Сараево (65396), с. 

Гложене (18505), с. Хърлец (77548), гр. Оряхово (54020)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 85.84 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☒ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на общини Мизия и Бяла Слатина в рамките на район BG1_APSFR_OG_061 са 

планирани нови устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: индустриални, комбинирани 

(жилищни и индустриални) и смесени многофункционални зони. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OG_100.pdf
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(MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OG_100: р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия е формиран от обединяването на два района от предходния 

цикъл на изпълнение на ДН - BG1_APSFR_OG_011 и BG1_APSFR_OG_013. За старите райони е извършено картиране на опасността и 

риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН, както и дава основание за 

разширяването му. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на 

районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали 

наводнения случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риск и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, направените промени са следните: 

o Добавен е нов участък по р. Скът между селата Търнава и Липница, който свързва двата стари района. А така също 

и долното течение на р. Бързина, при вливането й в р. Скът при с. Липница. 

o Добавени са 3 нови участъка, десни притоци на р. Скът в рамките на гр. Мизия, за изследване на дъждовни-

внезапни (поройни) наводнения. 

Направени са промени свързани корекции в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. 

Районът обхваща поречието на р. Скът от гр. Бяла Слатина до вливането на реката в р. Огоста и впоследствие в р. Дунав. В така 

описаните граници, новите населени места, които попадат в рамките на района са Алтимир, Галиче, Липница и Търнава. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения – по реките Скът, Бързина и Огоста; 

o Дъждовни-внезапни (поройни) наводнения – по трите десни притока на р. Скът в гр. Мизия. 
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2.13. BG1_APSFR_OG_101: р. Дългоделска - от с. Дълги дел до с. Гаврил Геново 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OG_101: р. Дългоделска - от с. Дълги дел до с. Гаврил Геново 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Огоста → Дългоделска р. 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Монтана, община Георги Дамяново 

Землища, включени в РЗПРН с. Дълги дел (24534), с. Говежда (15299), с. Еловица (27348)*, с. Меляне (47771), с. Георги 

Дамяново (14773), с. Гаврил Геново (14283) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 22.63 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☒ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒  

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Георги Дамяново в рамките на район BG1_APSFR_OG_101 са планирани 

нови устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани със следните типове зони: индустриални, комбинирани (жилищни и 

индустриални), за озеленяване и рекреация. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OG_101.pdf
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(MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, 

RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OG_101: р. Дългоделска - от с. Дълги дел до с. Гаврил Геново е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на 

прилагане на ДН. Това е направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на 

елементи на риска и експертна оценка. РЗПРН обхваща Дългоделска р. от горното й течение преди с. Дълги дел, до вливането й в 

р. Огоста. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение. 
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2.14. BG1_APSFR_OS_011: р. Осъм - гр. Летница 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OS_011: р. Осъм - гр. Летница 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Осъм → р. Осъм 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Ловеч, общини Ловеч и Летница; 

област Плевен, община Левски 

Землища, включени в РЗПРН с. Александрово (00299), с. Чавдарци (80039)*, гр. Летница (43476), с. Асеновци (00761)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 18.63 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на общини Летница и Левски в рамките на район BG1_APSFR_OS_011 са планирани 

нови устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: индустриални, смесени многофункционални 

зони и техническа инфраструктура. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

(MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2031-2060 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OS_011.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OS_011: р. Осъм - гр. Летница е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, от районът е отпаднал участък от около 4 км от северната му част в рамките на 

землището на с. Асеновци, поради липса на елементи на риск и липса на засегнати обекти от 1000 годишната вълна. Направени са 

промени свързани корекции в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в 

разглежданите типове наводнения. Районът обхваща поречието на р. Осъм от с. Александрово до с. Асеновци.  

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.15. BG1_APSFR_OS_012: р. Ломя - с. Бутово 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OS_012: р. Ломя - с. Бутово 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Осъм → р. Ломя 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Велико Търново, община Павликени 

Землища, включени в РЗПРН с. Бутово (07123), с. Недан (51295)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 5.02 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Павликени в рамките на район BG1_APSFR_OS_012 са планирани нови 

индустриални устройствени зони в южната част на с. Бутово. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2051-2080 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OS_012.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OS_012: р. Ломя - с. Бутово е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, не са правени промени в обхвата. Направени са промени свързани корекции 

в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения. Районът 

обхваща поречието на р. Ломя в рамките на с. Бутово.  

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.16. BG1_APSFR_OS_021: р. Осъм - гр. Ловеч 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OS_021: р. Осъм - гр. Ловеч 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Осъм → 

р. Осъм, безименни реки от с. Скобелево и кв. Гозница, гр. Ловеч 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Ловеч, община Ловеч 

Землища, включени в РЗПРН гр. Ловеч (43952), с. Пресяка (58308)*, с. Умаревци (75112)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 17.92 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☒ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Ловеч в рамките на район BG1_APSFR_OS_021 са планирани нови 

жилищни и индустриални устройствени зони в рамките на целия РЗПРН. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

(MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OS_021.pdf
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период 2051-2080 г.), 4. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OS_021: р. Осъм - гр. Ловеч е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, към района са добавени две нови реки, леви притоци на р. Осъм. Едната протича през с. 

Скобелево, а другата през кв. Изгрев. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Осъм в рамките на гр. Ловеч и нейните леви притоци, вливащи се в рамките на града. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение – за р. Осъм и за безименния й ляв приток протичащ през с. Скобелево; 

o Дъждовни-внезапни (поройни) наводнения за безименния ляв приток на р. Осъм, протичащ през кв. Изгрев. 
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2.17. BG1_APSFR_OS_031: р. Осъм - гр. Троян 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_OS_031: р. Осъм - гр. Троян 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Осъм → р. Осъм, р. Бели Осъм, р. Черни Осъм 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Ловеч, община Троян 

Землища, включени в РЗПРН с. Балканец (02448)*, гр. Троян (73198), с. Белиш (03558)*, с. Калейца (35290)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 17.62 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Троян в рамките на район BG1_APSFR_OS_031 са планирани нови смесени 

многофункционални устройствени зони в северната част на гр. Троян. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за период 2051-2080 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_OS_031.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_OS_031: р. Осъм - гр. Троян е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, не са правени промени в обхвата на района, а само корекции в геометрията 

на линията, която го представя, с цел прецизиране. По отношение на разглежданите типове наводнения също не е направена 

промяна. 

Районът обхваща долните течения на реки Бели и Черни Осъм, техния водослив и р. Осъм в рамките на гр. Троян. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение. 
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2.18. BG1_APSFR_RL_011: р. Черни Лом - от с. Априлово до с. Кардам; р. Поповски Лом - гр. Попово 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_RL_011: р. Черни Лом - от с. Априлово до с. Кардам; р. Поповски Лом - гр. Попово 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Русенски Лом → р. Черни Лом, р. Поповски Лом 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Търговище, община Попово 

Землища, включени в РЗПРН с. Априлово (00566), с. Светлен (65557), с. Паламарца (55213)*, с. Медовина (47634)*, гр. Попово 

(57649), с. Кардам (36470) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 31.34 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☒ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☒ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_RL_011: р. Черни Лом - от с. Априлово до с. Кардам; р. Поповски Лом - гр. Попово е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_RL_011.pdf
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обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, към района е добавен нов участък по р. Черни Лом с дължина 14 км за изследване на 

речен тип наводнения. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Черни Лом от с. Априлово (при вливането на р. Дермендере при което общия водосбор на 

реката се увеличава почти 2 пъти) до с. Кардам и течението на р. Поповски Лом при гр. Попово. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение. 
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2.19. BG1_APSFR_RL_014: р. Русенски Лом - от с. Божичен до гр. Русе 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_RL_014: р. Русенски Лом - от с. Божичен до гр. Русе 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Русенски Лом → р. Русенски Лом 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Русе, общини Иваново и Русе 

Землища, включени в РЗПРН с. Божичен (04981), с. Красен (39520), с. Басарбово (02796), гр. Русе (63427) 

Дължина на РЗПРН 32.24 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на общини Русе и Иваново в рамките на район BG1_APSFR_RL_014 са планирани нови 

устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: жилищни, индустриални, смесени 

многофункционални зони и техническа инфраструктура. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.), 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_RL_014.pdf
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5. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_RL_014: р. Русенски Лом - от с. Божичен до гр. Русе е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на 

ДН. За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват от района е изключен участък с дължина 3.4 км, южно от с. Божичен поради липса на 

елементи на риск, които да бъдат засегнати от 1000 годишната вълна. Към РЗПРН е добавен нов участък – десен приток на р. 

Русенски Лом, протичащ през кв. Средна кула на гр. Русе. Той е за изследване на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. 

Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Русенски Лом от с. Божичен до вливането на реката в р. Дунав при гр. Русе, както и безименен 

десен приток през кв. Средна кула. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение – за цялото течение на р. Русенски Лом; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – за безименен десен приток на р. Русенски Лом, през кв. Средна кула. 
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2.20. BG1_APSFR_RL_100: р. Черни Лом - от с. Табачка до с. Кошов 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_RL_100: р. Черни Лом - от с. Табачка до с. Кошов 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Русенски Лом → р. Черни Лом 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Русе, община Иваново 

Землища, включени в РЗПРН с. Табачка (72028), с. Червен (80443), с. Кошов (39205) 

Дължина на РЗПРН 25.2 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Иваново в рамките на район BG1_APSFR_RL_100 са планирани нови 

устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: жилищни, индустриални, комбинирани (жилищни 

и индустриални) и зони за рекреация. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_RL_100.pdf
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(MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_RL_100: р. Черни Лом - от с. Табачка до с. Кошов е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на 

ДН. Но тогава е бил част от големия район BG1_APSFR_RL_012 (р.Долапдере при гр.Цар Калоян, р.Бели Лом при с.Писанец и 

с.Нисово, р.Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и р.Русенски Лом при с.Иваново до землището на с.Божичен). През 

първия цикъл за целия район е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 

0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но също и разделянето му на 3 по-

малки района, един от които е настоящия. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН, значими 

минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват района обхваща долината на р. Черни Лом от с. Табачка до с. Кошов. Спрямо предходния 

район е изключен участък от 2.6 км нагоре по течението преди с. Табачка и участък от 4.2 км след с. Кошов до вливането в р. Бели 

Лом, поради липса на елементи на риск, които да бъдат засегнати от 1000-годишната вълна. Направена е и корекция в 

геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение. 

 

  



Приложение 12: Паспорти на определените РЗПРН за Дунавски район за басейново управление 

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027”, с бенефициент Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейнови дирекции за управление на водите   

- 46 - 

2.21. BG1_APSFR_RL_101: р. Бели Лом - от с. Писанец до с. Нисово 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_RL_101: р. Бели Лом - от с. Писанец до с. Нисово 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Русенски Лом → р. Бели Лом 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Русе, общини Ветово и Иваново 

Землища, включени в РЗПРН с. Писанец (56441), с. Щръклево (84049)*, с. Нисово (51768) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 25.59 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Иваново в рамките на район BG1_APSFR_RL_101 няма планирани нови 

устройствени зони. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2051-2080 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-

CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_RL_101.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_RL_101: р. Бели Лом - от с. Писанец до с. Нисово е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на 

ДН. Но тогава е бил част от големия район BG1_APSFR_RL_012 (р.Долапдере при гр.Цар Калоян, р.Бели Лом при с.Писанец и 

с.Нисово, р.Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и р.Русенски Лом при с.Иваново до землището на с.Божичен). През 

първия цикъл за целия район е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 

0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но също и разделянето му на 3 по-

малки района, един от които е настоящия. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН, минали 

наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват района обхваща долината на р. Бели Лом от с. Писанец до с. Нисово. Спрямо предходния 

район е изключен участък от около 20 км от р. Бели Лом и впоследствие р. Русенски Лом след с. Нисово, поради липса на 

елементи на риск, които да бъдат засегнати от 1000-годишната вълна. Направена е и корекция в геометрията на линията, 

представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение. 
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2.22. BG1_APSFR_RL_102: р. Долапдере - гр. Цар Калоян 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_RL_102: р. Долапдере - гр. Цар Калоян 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Русенски Лом → р. Бели Лом → Долапдере 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Разград, община Цар Калоян 

Землища, включени в РЗПРН гр. Цар Калоян (77308) 

Дължина на РЗПРН 8.75 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☒ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава прага за негативно влияние на климатичните промени по 

показател максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_RL_102: р. Долапдере - гр. Цар Калоян е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. Но тогава 

е бил част от големия район BG1_APSFR_RL_012 (р.Долапдере при гр.Цар Калоян, р.Бели Лом при с.Писанец и с.Нисово, р.Черни 

Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и р.Русенски Лом при с.Иваново до землището на с.Божичен). През първия цикъл за целия 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_RL_102.pdf
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район е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но също и разделянето му на 3 по-

малки района, един от които е настоящия. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН и 

експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват района обхваща долината на р. Долапдере в рамките на гр. Цар Калоян. Спрямо 

предходния район е изключен участък от 5.5 км по р. Долапдере след гр. Цар Калоян до вливането в р. Бели Лом, поради липса на 

елементи на риск, които да бъдат засегнати от 1000-годишната вълна. Направена е и корекция в геометрията на линията, 

представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение. 
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2.23. BG1_APSFR_VT_011: р. Вит - гр. Плевен 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_VT_011: р. Вит - гр. Плевен 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Вит → 

р. Вит, р. Чернялка, р. Тученица, безименни реки от с. Горна Митрополия и с. Подем 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Плевен, общини Плевен, Долни Дъбник и Долна Митрополия 

Землища, включени в РЗПРН с. Търнене (73674), с. Горталово (17258), с. Тодорово (72566)*, с. Брестовец (06495)*, с. Петърница 

(56201)*, с. Къртожабене (40974), с. Дисевица (24935), с. Ясен (87597), гр. Плевен (56722), с. 

Опанец (53583), с. Горна Митрополия (16345), гр. Долна Митрополия (22215), с. Биволаре (03993), 

с. Божурица (05013), с. Подем (57025), с. Рибен (62596) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина и площ на РЗПРН 71.96 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☒ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☒ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на общини Долна Митрополия и Плевен в рамките на район BG1_APSFR_VT_011 са 

планирани нови устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: жилищни, индустриални и 

смесени многофункционални зони. 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_VT_011.pdf
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ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за период 2051-2080 г.), 2. брой дни с 24-часов валеж >= 40 

мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_VT_011: р. Вит - гр. Плевен е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват към района са добавени нови участъци. Първият е долината на р. Чернялка от с. 

Горталово до вливането й в р. Вит за изследване на речни наводнения. Вторият е реката, която протича през Горна и Долна 

Митрополия и ляв приток на р. Вит. Участъкът й през с. Горна Митрополия е за изследване на дъждовни-внезапни (поройни) 

наводнения, а надолу по течението след яз. Долна Митрополия – за речни наводнения и изследване на ефекта от разрушаване на 

язовирната стена на язовира. Третият нов участък са две безименни дерета, които протичат през с. Подем (ляв приток на р. Вит) за 

изследване на дъждовно-внезапно (поройно) наводнение. По отношение р. Тученица, освен изследването на речни наводнения е 

добавено и това за инфраструктурни - преливане на язовири Тотлебенов вал и Кайлъка. За части от гр. Плевен е предвидено 

изследване на дъждовно-градско наводнение. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел 

прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Вит от с. Търнене до с. Подем, както и притоците й Чернялка, Тученица и безименните леви 

притоци през гр. Долна Митрополия и с. Подем. В така описаните граници в РЗПРН са включени следните нови населени места - 

с. Горталово (17258), с. Тодорово (72566)*, )*, с. Брестовец (06495)*, с. Петърница (56201)*, с. Къртожабене (40974), с. Горна 

Митрополия (16345), с. Подем (57025) и с. Рибен (62596). 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение – р. Вит, р. Чернялка, р. Тученица, безименен ляв приток на р. Вит през гр. Долна Митрополия; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – двата притока протичащи през с. Подем и безименен приток през с. 

Горна Митрополия; 

o Дъждовно-градско наводнение – гр. Плевен; 

o Инфраструктурно – преливане над язовирната стена на язовири Тотлебенов вал и Кайлъка и разрушаване на 

язовирна стена на яз. Долна Митрополия. 
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2.24. BG1_APSFR_VT_100: р. Барата - с. Садовец 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_VT_100: р. Барата - с. Садовец 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Вит → р. Барата 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Плевен, община Долни Дъбник 

Землища, включени в РЗПРН с. Садовец (65070) 

Дължина на РЗПРН 6.73 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Долни Дъбник в рамките на район BG1_APSFR_VT_100 няма планирани 

нови устройствени зони. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

(MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_VT_100.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_VT_100: р. Барата - с. Садовец е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено 

на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. РЗПРН обхваща р. Барата (ляв 

приток на р. Вит) в рамките на с. Садовец, нейн десен приток, вливащ се в нея в рамките на селото и друг безименен ляв приток 

на р. Вит, отново протичащ през селото. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение по р. Барата; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – по десния приток на р. Барата и безименния ляв приток на р. Вит. 
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2.25. BG1_APSFR_WO_051: р. Арчар - гр. Димово 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_WO_051: р. Арчар - гр. Димово 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Арчар → р. Арчар 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Видин, община Димово 

Землища, включени в РЗПРН с. Бела (03263)*, гр. Димово (21097), с. Шипот (83239)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 4.83 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж 

>= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 

2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_WO_051.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_WO_051: р. Арчар - гр. Димово е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, не са правени промени в обхвата. Направени са промени свързани корекции 

в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения. Районът 

обхваща поречието на р. Арчар в рамките на гр. Димово. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.26. BG1_APSFR_YN_011: р. Янтра - от с. Раданово до с. Стърмен 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_011: р. Янтра - от с. Раданово до с. Стърмен 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Велико Търново, община Полски Тръмбеш; 

област Русе, общини Бяла и Ценово 

 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → р. Янтра, Елийска р. безименна река от гр. Бяла 

Землища, включени в РЗПРН с. Петко Каравелово (65471)*, с. Раданово (61279), гр. Полски Тръмбеш (57354), с. Иванча 

(32175)*, с. Климентово (41246), с. Каранци (36405), с. Полско Косово (57368), гр. Бяла (07603), с. 

Стърмен (70130), с. Долна Студена (22277)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 44.39 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☒ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☒ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на общини Полски Тръмбеш и Бяла в рамките на район BG1_APSFR_YN_011 са 

планирани нови устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: жилищни, индустриални, 

комбинирани (жилищни и индустриални) зони и техническа инфраструктура. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_011.pdf
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24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм 

(MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_011: р. Янтра - от с. Раданово до с. Стърмен е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. 

За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват към района е добавен нов участък – безименно дере, протичащо в гр. Бяла за изследване 

на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел 

прецизиране. По отношение на изследваните типове наводнения, безименните десни притоци на р. Янтра, които протичат през 

гр. Бяла са променени от речни на дъждовни-внезапни (поройни). 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение – р. Янтра и Елийска р.; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – двата притока протичащи през гр. Бяла. 
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2.27. BG1_APSFR_YN_021: р. Росица - от с. Водолей до с. Ресен 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_021: р. Росица - от с. Водолей до с. Ресен 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → р. Росица, р. Негованка, р. Бохот 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Велико Търново, общини Велико Търново и Горна Оряховица 

Землища, включени в РЗПРН с. Водолей (11795), с. Ресен (62517), с. Самоводене (65200)*, с. Никюп (51740)*, с. Поликраище 

(57217)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 31.61 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☒ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Велико Търново в рамките на район BG1_APSFR_YN_021 не са планирани 

нови устройствени зони. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2031-2060 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_021.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_021: р. Росица - от с. Водолей до с. Ресен е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За 

районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват от района са отпаднали 3 участъка с обща дължина 9.4 км, а именно участък с дължина 

5.7 км на р. Росица при с. Дичин, участък от 1 км на р. Росица в долната част на района и участък от 2.7 км на р. Негованка преди 

с. Ресен. И трите участъка са изключени поради липса на засегнати елементи на риск от 1000-годишната вълна. Направени са 

промени свързани корекции в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в 

разглежданите типове наводнения. Районът обхваща поречието на р. Росица от с. Водолей до с. Янтра и долните течения на 

реките Негованка и Бохот. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.28. BG1_APSFR_YN_022: Голяма река - гр. Стражица 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_022: Голяма река - гр. Стражица 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → Голяма р. 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Велико Търново, община Стражица 

Землища, включени в РЗПРН гр. Стражица (69633) 

Дължина на РЗПРН 7.57 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Стражица в рамките на район BG1_APSFR_YN_022 не са планирани нови 

устройствени зони. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж 

>= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_022.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_022: Голяма река - гр. Стражица е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът 

е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват от района са отпаднали 2 участъка с обща дължина 4.8 км, а именно участък с дължина 

2.6 км в горния край на района и участък с дължина 2.2 – в долната част. И двата участъка са изключени поради липса на 

засегнати елементи на риск от 1000-годишната вълна. Направени са промени свързани корекции в геометрията на линията, 

представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения. 

Районът обхваща поречието на Голяма р. в рамките на гр. Стражица. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.29. BG1_APSFR_YN_023: р. Янтра - от с. Ледник до гр. Долна Оряховица; р. Белица - от с. Нацовци до гр. Дебелец 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_023: р. Янтра - от с. Ледник до гр. Долна Оряховица; р. Белица - от с. Нацовци до гр. Дебелец 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра →  

р. Янтра, р. Белица, безименна река от гр. Горна Оряховица 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Велико Търново, общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец 

Землища, включени в РЗПРН с. Леденик (43253), с. Шемшево (83586), гр. Велико Търново (10447), с. Габровци (14235)*, с. 

Нацовци (51175)*, гр. Килифарево (36837), с. Присово (58459)*, гр. Дебелец (20242), с. 

Самоводене (65200), с. Първомайци (59094), с. Правда (57981), гр. Горна Оряховица (16359), гр. 

Долна Оряховица (22232), гр. Лясковец (44793) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 83.98 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☒ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☒ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на общини Велико Търново и Лясковец в рамките на район BG1_APSFR_YN_023 са 

планирани нови устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: жилищни, индустриални, 

комбинирани (жилищни и индустриални) зони и зони за рекреация. 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_023.pdf
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ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм 

(MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_023: р. Янтра - от с. Ледник до гр. Долна Оряховица; р. Белица - от с. Нацовци до гр. Дебелец е включен като 

РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип 

наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват от района е изключен участък от 15 км в долната част от с. Писарево надолу по 

течението. Причината е липса на засегнати елементи на риск от 1000-годишната вълна. Към районът са добавени нови участъци. 

Първият е удължение в горната част на РЗПРН така, че да обхване водослива на р. Еньовица и р. Белица към с. Нацовци, за 

изследване на речен тип наводнения. Второто разширение е в рамките на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец – безименните 

дерете, които минават през двете населени места, вливат се едно в друго и след това се вливат и в р. Янтра са добавени за 

изследване на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. 

Районът обхваща поречието на р. Белица от вливането на р. Еньовица до вливането й в р. Янтра, р. Янтра от с. Леденик до с. гр. 

Горна Оряховица и р. Дряновска при вливането й в р. Белица. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение – реки Еньовица, Белица, Янтра и Дряновска 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – двата притока протичащи през гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец.  
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2.30. BG1_APSFR_YN_031: р. Янтра - гр. Габрово 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_031: р. Янтра - гр. Габрово 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → р. Янтра, р. Паничарка, р. Синкевица, р. 

Репивица 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Габрово, община Габрово 

Землища, включени в РЗПРН гр. Габрово (14218) 

Дължина на РЗПРН 30.66 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☒ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава прага за негативно влияние на климатичните промени по 

показател максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периода 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_031: р. Янтра - гр. Габрово е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_031.pdf
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Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват към района са добавени следните нови участъци. За изследване на речни наводнения са 

добавени теченията на реките Паничарка и притока й Козята, удължение на р. Янтра в горната част на района. По р. Паничарка 

освен речното наводнение ще бъде разгледан и ефекта от разрушаване на язовирната стена на яз. Христо Смирненски. За р. 

Синкевица, която е част от стария район за речни наводнения, ще бъде изследвано и скъсване на стената на едноименния язовир. 

Към района са добавени и 3 участъка за изследване на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения: Репивица, Присовски дол и 

безименно дере от с. Стойковци. 

Районът обхваща поречието на р. Янтра в рамките на гр. Габрово и притоците й Паничарка, Козята, Жълтешка р. и Синкевица. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение – реки Янтра, Паничарка, Козята, Жълтешка, Синкевица 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – реки Репивица, Присовски дол и безименно дере от с. Стойковци; 

o Инфраструктурно наводнение – скъсване на язовирна стена на яз. Христо Смирненски (на р. Паничарка) и яз. 

Синкевица (на р. Синкевица). 
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2.31. BG1_APSFR_YN_041: р. Росица - гр. Севлиево 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_041: р. Росица - гр. Севлиево 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → р. Росица, р. Чупарата 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Габрово, община Севлиево 

Землища, включени в РЗПРН гр. Севлиево (65927), с. Кормянско (38652)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 14.78 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Севлиево в рамките на район BG1_APSFR_YN_041 са планирани нови 

устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани с следните типове зони: жилищни, индустриални, комбинирани (жилищни 

и индустриални), смесени многофункционални зони и зони за рекреация. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов 

валеж(AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_041.pdf
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RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 

2071-2100 г.), 6. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_041: р. Росица - гр. Севлиево е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, не са правени промени в обхвата. Направени са промени свързани корекции 

в геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения. 

Районът обхваща поречието на р. Росица в рамките на гр. Севлиево.  

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.32. BG1_APSFR_YN_061: р. Еленска - гр. Елена 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_061: р. Еленска - гр. Елена 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → р. Лефеджа → р. Джулюница →  

Златаришка р., Еленска р. 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Велико Търново, община Елена 

Землища, включени в РЗПРН гр. Елена (27190) 

Дължина на РЗПРН 7.68 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☒ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_061: р. Еленска - гр. Елена е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_061.pdf
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извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват от района е отпаднал участък с дължина 700 м по Златаришка р. в северния край на 

района, поради липса на засегнати елементи на риск от 1000-годишната вълна. Направени са промени свързани корекции в 

геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения. 

Районът обхваща долината на Еленска р. в рамките на гр. Елена до вливането й в Златаришка р.. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речни наводнения. 
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2.33. BG1_APSFR_YN_100: Приток на р. Лопушница - с. Враниловци 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_100: Приток на р. Лопушница - с. Враниловци 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → р. Росица → р. Лопушница → 

безименна река от с. Враниловци 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Габрово, община Габрово 

Землища, включени в РЗПРН с. Враниловци (12168) 

Дължина на РЗПРН 2.01 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☒ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒  

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

(AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за 

период 2051-2080 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_100.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_100: Приток на р. Лопушница - с. Враниловци е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. 

Това е направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. РЗПРН 

обхваща безименен ляв приток на р. Лопушница, който протича през с. Враниловци. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение; 
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2.34. BG1_APSFR_YN_101: р. Дряновска - от гр. Плачковци до гр. Трявна 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_YN_101: р. Дряновска - от гр. Плачковци до гр. Трявна 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Янтра → р. Белица → Дряновска р., Плачковска р. 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Габрово, община Трявна 

Землища, включени в РЗПРН с. Радевци (61323)*, гр. Плачковци (56719), с. Азманите (00117), гр. Трявна (73403), с. Бангейци 

(02563)*, с. Кисийците (36991)*, с. Бижовци (04025)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 19.98 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☒ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Трявна в рамките на район BG1_APSFR_YN_101 са планирани нови 

устройствени зони в рамките на целия РЗПРН свързани със земеделски и горски територии с разрешение за смяна на 

предназначение. 

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по 

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_YN_101.pdf
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ОПИСАНИЕ Район BG1_APSFR_YN_101: р. Дряновска - от гр. Плачковци до гр. Трявна е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане 

на ДН. За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват към района са добавени следните нови участъци. За изследване на речни наводнения са 

добавени долните течения на Нейковска р. и Самаринската р., както и безименна река от яз. Трявна-Езерото, по която трябва да 

се изследва и разрушаване на язовирната стена. По отношение на дъждовните-внезапни (поройни) наводнения са добавени две 

десни дерета на р. Дряновска – едното протичащо през Качаунската мах., а другото през кв. Стояновци. 

Районът обхваща поречието на р. Дряновска в рамките на гр. Трявна и притоците й Плачковска р., Нейковска р., Самаринската р. 

и три безименни дерета. 

Определените типове наводнения, за картиране на опасността и риска от наводнения по ДН са: 

o Речно наводнение – реки Плачковска, Дреновска, Нейковска р., Самаринската р. и безименна река от яз. Трявна-

Езерото; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – две безименни реки от Качаунската мах. и от кв. Стояновци. 

o Инфраструктурно наводнение – скъсване на язовирна стена на яз. Трявна-Езерото. 
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2.35. BG1_APSFR_DU_001: р. Дунав 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG1_APSFR_DU_001: р. Дунав 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Дунавска водосборна област → поречие Дунав → р. Дунав 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Видин, общини Брегово, Ново село, Видин и Димово; област Монтана, общини Лом и 

Вълчедръм; област Враца, общини Козлодуй, Мизия и Оряхово; област Плевен, общини Долна 

Митрополия, Гулянци, Никопол и Белене; област Велико Търново, община Свищов; област Русе, 

общини Ценово, Борово, Иваново, Русе и Сливо поле; област Силистра, общини Тутракан, 

Главиница, Ситово и Силистра 

Землища, включени в РЗПРН с. Връв (12317), с. Куделин (40441), с. Ново село (52180), с. Флорентин (76145), с. Ясен (87583), с. 

Гомотарци (15998), с. Кошава (39147), с. Сланотрън (67194), с. Кутово (41263), с. Антимово (00919), 

гр. Видин (10971), гр. Дунавци (24061), с. Жеглица (29043)*, с. Цар Симеоново (66442), с. Ботево 

(05832), с. Арчар (00672), с. Сливата (67310), с. Орсоя (53970), гр. Лом (44238), с. Долно Линево 

(22695), с. Ковачица (37544)*, с. Станево (68758), с. Долни Цибър (22530), с. Горни Цибър (16639), 

гр. Козлодуй (37798), с. Хърлец (77548), гр. Мизия (48043), гр. Оряхово (54020), с. Лесковец 

(43400)*, с. Селановци (70723)*, с. Остров (54386), с. Горни Вадин (16451), с. Долни Вадин (22321), 

с. Крушовене (40195), с. Байкал (02227), с. Гиген (14876), с. Загражден (30199), с. Дъбован (24308), 

гр. Гулянци (18099), с. Сомовит (68045), с. Долни Вит (22335), с. Черковица (80697), гр. Никопол 

(51723), с. Драгаш войвода (23193)*, гр. Белене (03366), гр. Свищов (65766), с. Вардим (10118), с. 

Новград (51977), с. Кривина (39788), с. Батин (02854)*, с. Горно Абланово (16674)*, с. Мечка 

(47977)*, с. Пиргово (56397)*, гр. Русе (63427), гр. Мартен (47336), с. Сандрово (65348), гр. Сливо 

поле (67444)*, с. Ряхово (63668), с. Бръшлен (06673), с. Цар Самуил (78238)*, с. Нова Черна 

(51956), с. Старо село (69078), гр. Тутракан (73496), с. Пожарево (57090), с. Дунавец (24044), с. 

Долно Ряхово (22798)*, с. Малък Преславец (46927)*, с. Гарван (14547), с. Попина (57577), с. 

Ветрен (10834), с. Айдемир (00895), гр. Силистра (66425) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 467.58 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/PURN-2022-2027/aktualizacia_PORN/BG1_APSFR_DU_001.pdf
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КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☐ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☐ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ  

ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ  

ОПИСАНИЕ Чл. 146а. (1) от Закона за водите изисква извършването на ПОРН да бъде направено за всеки район на басейново управление, 

включително българската част на река Дунав, включващо също така и дефинирането на РЗПРН при целесъобразност. 

През първият цикъл на прилaгане на ДН, българският участък на река Дунав е определен като РЗПРН (BG1_APSFR_DU_001). 

Съгласувано с компетентните органи на Румъния, българо-румънският участък на р.Дунав е определен като общ международен 

РЗПРН за България и Румъния и е приет общ код за обозначаването му (RO_BG_DU_1) в съответствие с политиките на МКОРД за 

поддържане и обмен на информация. Дейностите по прилагане на ДН в този РЗПРН, в т.ч. последващото изготвяне на карти на 

заплахата и на риска от наводнения и планирането на мерки за намаляване на риска от наводнения се извършват при отчитане на 

трансграничния характер на района и при обмен на информация с Румъния и другите държави членки на МКОРД. 

 

 


