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Обща)информация)за)водосбора)на)река)Искър:)

)
Водосбор)на)река)Искър)

Легенда:(Водосбор((жълто),(реки((синьо),(РЗПРН((лилаво),(минали(наводнения(от(
повърхностни(води((зелено),(минали(наводнения(от(прелели(реки((червено),(минали(

наводнения(без(информация(за(източника((оранжево)(
%

Приложение 7.3

R
Typewritten text
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА РЗПРН В ПОРЕЧИЕ ИСКЪР



2%

Река%Искър%е%с%най3голям%водосбор%в%ДРБУ,%около%18%%(следвана%от%река%Янтра%с%около%16%).%%

Във%водосбора%на%река%Искър%има%регистрирани%154%наводнения,%което%е%около%25%%от%всички%

регистрирани% наводнения% в% ДРБУ,% т.е.% съпоставката% между% площта% на% водосбора% и%

наводненията%в%него%показва,%че%този%водосбор%не%е%нито%с%повече,%нито%с%по3малко%валежи%от%

средните%за%ДРБУ.%140%от%валежите%са%класифицирани%като%„важни“,%в%7%има%загинали%хора,%а%

в% 114% –% пострадали% хора% (домакинства).% Около% 80%% от% наводненията% са% с% източник%

повърхностни%води%в%резултат%на%интензивни%валежи.%По3малък%е%процентът%на%наводненията,%

в%които%придошлите%реки%също%са%били%причина%за%наводнението%–%в%около%30%%от%случаите.%

По%този%показател%водосбора%на%река%Искър%също%показва%еднаква%тенденция%с%тази%за%целия%

водосбор.%На%следващата%фигура%са%показани%наводненията%по%източник%и%по%населено%място.%

От% графиката% се%вижда,% че%районът%около%София%има%най3много%регистрирани%наводнения,%

предимно%от%повърхностни%води.%

%

В%ПОРН%за%водосбора%на%река%Искър%са%определени%четири%РЗПРН:%

-! р.Искър%при%гр.Роман%

-! р.Бебреш%при%с.Скравена%

-! р.Искър%и%притоци%в%Софийското%поле%

-! р.Искър%при%гр.Своге%

)



3%

!

Регистрирани!наводнения!за!водосбора!на!река!Искър!по!градове!и!кодове!на!източниците!на!наводнението!

Легенда:(А11:(Наводнение(от(природни(или(създадени(от(човек(канали(за(отводняване.(Този(източник(може(да(включва(наводнения(от(реки,(потоци,(
отводнителни(канали,(езера;(A12:(Повърхностни(наводнения(от(валежи(или(снеготопене;(A13:(Наводнения(от(подземни(води;(А17:(Няма(данни
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РЗПРН:&BG1_APSFR_IS_011&(р.Искър&при&гр.Роман)&

&

Моделирана)залята)площ,)съгласно)ПОРН)

Легенда:(залята(урбанизирана(площ((лилаво),(залята(не(урбанизирана(площ((синьо)(
Обосновка&в&ПОРН&относно&класифицирането&на&района&като&РЗПРН&

Обхваща% поречието% на% р.Искър% от% гара% Струпец% до% гр.Роман% включително,% както% и% малък%
участък%от%долното%течение%на%р.Малък%Искър%в%землищните%граници%на%града%и%е%с%дължина%
около% 17км.% Класифицирането% на% риска% е% направено% на% база% моделиране% на% потенциално%
бъдещо%наводнение%и%данни%от%минали%събития.%Високият%риск%е%определен%на%база%критерия%
за% засегнати% IPPC% и% SEVESO% предприятия,% конкретно% в% потенциалната% заливна% територия%
попада%предприятие%„Метизи”%АД,%специализирано%в%производството%на%стоманени%телове,%
въжета%и%изделия%от%тях.%Това%се%потвърждава%и%от%данни%от%минали%наводнения,%според%които%
има% регистрирани% повреди% в% предприятието,% резултат% от% наводнения.% Среден% риск% е%
определен%по%два%критерия%–%засегнати%жители%и%селищни%канализации.%Според%данни%от%найY
значимото% минало% наводнение,% броят% на% засегнатите% е% достигнал% 1800% души,% а% основните%
невралгични%места%са%кварталите%Сухо%поле%и%Карашки.%В%рамките%на%потенциалната%заливна%
територия%са%и%два%елемента%от%групата%на%селищните%канализации%(ГК%и%КС).%Този%РЗПРН%е%
удължен%надолу%по%р.Искър%до%гара%Струпец,%защото%там%има%случай%на%скъсване%на%дигата%на%
р.Искър%и%заливане%на%района%около%гарата.%По%отношение%на%щетите%по%земеделски%земи,%в%
данните%от%миналите%наводнения%от%ПОРН%се%посочват%такива%случаи,%и%конкретно%района%в%
м.Церовица,%но%за%точни%площи%не%се%споменава%и%този%критерий%не%е%използван%при%оценката%
на%общия%риск.%По%останалите%критерии%този%РЗПРН%няма%риск.%

& &
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%
Защитна)бетонна)стена)на)индустриалната)зона)на)гр.)Роман)

)

Допълнителна&информация&

Минали)наводнения)

На%територията%на%този%РЗПРН%попада%само%едно%населено%място%–%град%Роман.%В%района%
на%
града%има%регистрирани%6%минали%наводнения,%всички%с%произход%интензивни%валежи.%Ням
а%регистрирани% наводнения% от% излизане% на% реката% от% речното% корито,% независимо,% че%
през% града%минават%две%реки%–%Искър%и%Малък%Искър.%%
Подадената%в%ПОРН%информация%за%миналите%наводнения%показва,%че%поYголеми%поражен
ия%има%върху%пътищата,%свързващите%града.%%%
&

Информация)от)Google)и)Google)street)view)

В%ПОРН%е%моделирано% заливане%на% предприятие% „Метизи“%АД.%Обследването%на%
областта% %показа,%че%то)е%защитено%с%изградена%бетонна%стена,%започваща%доста%преди%
обекта%по%поречието%на%р.%Малък%Искър,%обхващаща%цялата%индустриална%зона%по%поречи
ето%на%река%Искър,%отбелязана%на%приложената%поYдолу%снимка.%
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)
Приблизително)местоположение)на)приложените)поNдолу)снимки)

%
Река)Искър)на)влизане)в)гр.)Роман))

На% снимката% се% забелязват% изпълнени%брегозащитни% съоръжения% в% рамките% на% населеното%
място.%
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%
Река)Искър)на)излизане)в)гр.)Роман%

На% снимката% се% забелязват% изпълнени% брегозащитни% съоръжения% за% земеделските% земи%
западно%от%реката.%

%
Река)Малък)Искър)на)влизане)в)гр.)Роман)

На% снимката% се% забелязват% изпълнени%брегозащитни% съоръжения% в% рамките% на% населеното%
място.%
%
Канализационна)мрежа)

Тъй%като%в%ПОРН%е%упоменато,%че%при%минали%наводнения%е%пострадала%канализацията,%беше%
направен% опит% за% събиране% на% информация% за% канализационната% мрежа% на% града.% В%
официалните% документи% (мастер% планове)% в% ГИС% слоевете% няма% отбелязана% съществуваща%
канализация.% В% медиите% има% публикация% от% края% на% 2006% година,% която% информира% за%
стартиране% на% проект% за% полагане% на% нова% канализация% от% 1,5% км1.% Тази% информация% е%
недостатъчна%за%вземане%на%решение%относно%състоянието%и%нуждите%на%града%от%дъждовна%
канализация;%необходимо%е%допълнително%изследване.%%%
%

%
% %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=101396%
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%
Заключение:&Приоритети&и&цели,&специфични&за&този&РЗПРН&

Специфичните%приоритети%и%цели%са%определени%въз%Основа%На%Обосновката%в%ПОРН%относно%
класифицирането% на% района% като% РЗПРН.% Степента% на% сигурност% е% Определена% на% база% на%
събраната%допълнителна%информация.%
Приоритети)и)цели)за)р.)Искър)при)гр.)Роман)(BG1_APSFR_)IS_011))

Приоритети& Цели&за&РЗПРН& Степен&на&сигурност&

1% Опазване%на%
човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%
засегнатите%и%
пострадали%хора%при%
наводнения%

2% ПоYвисока%степен%на%
защита%на%
критичната%
инфраструктура%и%
бизнеса%

2.2.1%
Подобряване%на%
защитата%на%значими%
стопански%обекти%

3% Повишаване%
защитата%на%
околната%среда%

3.1.%

Подобряване%на%
защитата%на%
канализационните%
системи%

3.2.%

Подобряване%на%
защитата%на%
индустриалните%обекти%
(основно%IPPC%и%SEVESO%
обекти)%

4% Подобряване%на%
подготвеността%и%
реакциите%на%
населението%

4.1.%

Повишаване%на%
подготвеността%на%
населението%за%
наводнения%%%%

4.2.%

Подобряване%на%
реакциите%на%
населението%при%
наводнения%

%
%

&

& &

Ниска:%Обосновката%в%ПОР
Н%е%направена%на%база%
моделиране,%при%което%не%
%са%взети%
предвид%съществуващите%
предпазни%съоръжения.%
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РЗПРН:&BG1_APSFR_IS_031&(р.Бебреш&при&с.Скравена)&

&

Моделирана)залята)площ,)съгласно)ПОРН)

Легенда:(залята(урбанизирана(площ((лилаво),(залята(неурбанизирана(площ((синьо)(
&

Обосновка&в&ПОРН&относно&класифицирането&на&района&като&РЗПРН&

Обхваща%поречието%на%р.Бебреш%%в%землищните%граници%на%с.Скравена%и%е%с%дължина%около%
4.2км.%Класифицирането%на%риска%е%направено%на%база%моделиране%на%потенциално%бъдещо%
наводнение.% Високият% риск% е% определен% на% база% критерия% за% засегнати% IPPC% и% SEVESO%
предприятия,% конкретно% регионалното% депо% за% неопасни% отпадъци% на% общини% Ботевград,%
Правец,%Етрополе,%което%попада%на%границата%на%потенциално%заливната%територия.%Среден%
риск%е%определен%по%критерия%за%засегнати%жители,%като%броя%им%е%изчислен%на%1689%души.%
Нисък% риск% е% определен% по% критерии% за% засегната% пътна% инфраструктура% и% селищни%
канализации,%като%в%потенциално%заливната%територия%попадат%участъци%от%път%първи%клас%Е79%
и%една%селищна%канализация.%По%останалите%критерии%този%РЗПРН%няма%риск.%

%
Допълнителна&информация&

Информация)от)Google)и)Google)street)view)

Определеният%от%ПОРН%РЗПРН%изцяло%попада%по%коритото%на%р.%Бебреш,%която%е%коригирана%и%
защитена%с%диги%много%преди%и%след%обхвата%на%РЗПРН,%както%е%показано%на%фигурата%поYдолу%
(кафява%линия%за%дигите).%
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)
Приблизително)местоположение)на)приложените)поNдолу)снимки)

)

)
Корекция)на)р.)Бебреш)при)с.)Скравена)

)
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)

Информация)от)минали)наводнения)от)медиите)

В%ПОРН%няма%информация%за%регистрирани%минали%наводнения.%В%медиите%има%информация%
за% две% наводнения% –% през% 2005% и% през% август% 2014% година.% Според% кмета% на% общината,%
паричната% и% за% двете% наводнения% е% изпускането% на% води% от% язовир% „Бебреш“2.% При%
наводнението%през%2014%година%коритото%на%реката%е%било%своевременно%почистено%и%това%е%
предотвратило%големи%щети.%
В%друга%публикация%се%казва%следното3:%
„Кметът( на( Скравена( Иван( Иванов,( който( днес( заяви,( че( причина( за( наводнението( в(
Паланката( е( изпускане( на( язовир( „Бебреш”,( е( получил( нови( данни( за( причините( за(
бедствието.( Запознати( с( напоителните( системи( в( региона,( са( заявили( пред( него,( че(
тръбата,( от( която( се( е( изляла( найIмного( вода,( не( идва( от( язовира,( а( събира(
отточните( води( от( цялото( поле.( Отточната( система( е( била( изградена( през( 70Iте(
години,( всички( тръби( се( зауствали( в( една( поIголяма,( която( отвеждала( водите( в(
реката.( Отдавна( обаче( голямата( тръба( е( прекъсната( и( вместо( в( реката,( водата( се(
излива( директно( на( пътя( в( Паланката.( Това( уточнение( направи( пред( наш( репортер(
кметът(на(Скравена(Иван(Иванов.“(
)

%
%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2% http://botevgrad.com/news/56557/KmetatYnaYSkravenaYIvanYIvanovYIzpusnaliYsaYyazovirYBebreshYtovaYeY
prichinataYzaYnavodnenieto/%
3%http://botevgrad.com/news/56570/KmetatYnaYSkravenaYeYpoluchilYnoviYdanniYzaYprichiniteYzaYnavodnenieto/%
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Заключение:&Приоритети&и&цели,&специфични&за&този&РЗПРН&

Специфичните%приоритети%и%цели%са%определени%въз%основа%на%обосновката%в%ПОРН%относно%
класифицирането%на%района%като%РЗПРН.%Степента%на%сигурност%при%определянето%им%е%на%база%
на%събраната%допълнителна%информация%
Приоритети)и)цели)за)р.)Бебреш)при)с.)Скравена)(BG1_APSFR_)IS_031))

Приоритети& Цели&за&РЗПРН& Степен&на&сигурност&

1% Опазване%на%
човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%
на%засегнатите%и%
пострадали%хора%при%
наводнения%

Висока:%Минали%
наводнения%и%моделиране%

2% ПоYвисока%степен%на%
защита%на%
критичната%
инфраструктура%и%
бизнеса%

2.2.1% Подобряване%на%
защитата%на%значими%
стопански%обекти%

Ниска:%Изводите%в%ПОРН%са%
на%база%моделиране.%Не%е%
ясно%дали%са%взети%предвид%
съществуващите%диги%и%
предпазни%съоръжения.%
Няма%данни%за%щети%при%
минали%наводнения.%

% % 3.2.% Подобряване%на%
защитата%на%
индустриалните%
обекти%(основно%IPPC%и%
SEVESO%обекти)%

Ниска:%Изводите%в%ПОРН%са%
на%база%моделиране.%Не%е%
ясно%дали%са%взети%предвид%
съществуващите%диги%и%
предпазни%съоръжения.%
Няма%данни%за%щети%при%
минали%наводнения.%

4% Подобряване%на%
подготвеността%и%
реакциите%на%
населението%

4.1.% Повишаване%на%
подготвеността%на%
населението%за%
наводнения%%%%

Висока:%Минали%
наводнения%и%моделиране%

%
%

&

&

&

& &



ЧАСТ%2.%Приложение)7%
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РЗПРН:&BG1_APSFR_IS_041&(р.Искър&и&притоци&в&Софийското&поле)&

&

РЗПРН,)съгласно)ПОРН)

&

Обосновка&в&ПОРН&относно&класифицирането&на&района&като&РЗПРН&

Обхваща%поречието%на%р.Искър%в%Софийското%поле%от%с.Герман%непосредствено%под%стената%на%
яз.%Панчарево,%до%гр.Нови%Искър.%Към%РЗПРН%са%включени%и%някои%от%притоците,%които%р.Искър%
приема%в%рамките%на%котловината,%а%именно%р.Лесновска,%р.Владайска,%р.Банкенска,%р.Блато.%
Класифицирането% на% риска% е% направено% на% база% моделиране% на% потенциално% бъдещо%
наводнение% и% данни% от% минали% събития.% Главният% участък% в% рамките% на% този% РЗПРН% е% на%
р.Искър% от% с.Герман,% непосредствено% под% стената% на% яз.Панчарево% % до% гр.Нови% Искър% и%
кварталите% му% “Гниляне”% и% “Изгрев”.% В% участъка% от% бента% до% Околовръстния% път% има%
нерегламентирано%сметище%за%строителни%и%битови%отпадъци,%депонирани%земни%маси%и%се%
наблюдава% ерозия% на% десния% бряг.% Нарушената% дига% в% този% район,% както% и% намалената%
проводимост% на% речното% корито% застрашават% прилежащите% земеделски% земи.% Надолу% по%
течението%след%като%р.Искър%приема%левия%си%приток%р.Кална%се%намира%промишлена%зона%с%
наличие%на%три%предприятия%от%IPPC%групата.%В%района%на%летище%“София”%е%изпълнена%южната%
корекция%на%р.Искър%с%дължина%1100м.%По%информация%от%Плана%за%управление%на%риска%от%
наводнения% на% територията% на% Столична% община,% заплаха% за% летището% е% временното%
строителство%(200%м%преди%мостовото%съоръжение),%което%може%да%доведе%до%подприщване.%
Освен%това%е%констатирана%разрушена%дига%и%намалена%проводимост%в%района%на%бетоновия%
възел.%В%района%на%кв.”Враждебна”%е%констатирано%разширяване%на%речното%корито%с%около%
10м%и% съществува%реална% заплаха%от% заливане%на%парк% “Искър”%и%на% съседните%жилищни%и%
стопански%сгради%в%кв.”Враждебна”.%Надолу%по%течението%следва%участък%с%равнинен%релеф,%в%
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който% тя% приема% притоците% си% включени% в% този% РЗПРН% –% р.Владайска,% р.Лесновска,%
р.Банкенска,%р.Блато.%
Участъкът%на%р.Владайска%включва%поречието%на%реката%от%устието%до%кв.”Орландовци”%и%поY
значителен%участък%от%левия%й%приток%р.Суходолска.%Отново%по%данни%от%Плана%за%управление%
на% риска% от% наводнения% на% територията% на% Столична% община% е% посочено,% че% в% рамките% на%
кв.”Орландовци”,%р.Владайска%често%излиза%от%речното%си%корито%и%наводнява%частни%имоти.%
Поречието%на%р.Суходолска,%включено%в%РЗПРН%е%от%кв.”Суходол”%до%вливането%в%р.Владайска.%
В%кв.”Суходол”%е%посочена%необходимостта%от%изграждане%на%корекция%на%реката%и%във%връзка%
с%изграждането%на%канализационната%система.%Надолу%по%течението%от%Околовръстния%път%до%
бул.%”Царица%Йоана”%е%констатирана%необходимостта%от%корекция%на%речното%корито.%Надолу%
по%течението%реката%е%коригирана,%но%на%много%места%е%констатирано%че%корекцията%е%в%лошо%
състояние.%%
Друг%участък%в%този%РЗПРН%е%по%поречието%на%р.Лесновска.%Той%включва%всички%населени%места%
от%вливането%на%р.Макоцевска%до%устието%(в%т.ч.%гр.Елин%Пелин,%с.Равно%поле,%с.Долни%Богров,%
кв.”Челопечене”,% към% гр.София,% с.Чепинци,% с.Негован,% с.Световрачене),% както% и% селата%
Петково,%Априлово%и%Долна%Малина%по%р.Макоцевска%и%селата%Мусачево,%Столник%и%Елешница,%
разположени%по%р.Матица% (Елешница).%Обединяването%на%населените%места%в%общ%РЗПРН%с%
висок%риск,%въпреки%различната%им%степен%на%риск,%произтича%от%факта,%че%миналите%случаи%на%
наводнения% са% свързани% по% цялото% поречие,%макар% че% информацията% за% тях% е% разнородна.%
Високият%риск%в%селата%Негован%и%Чепинци%е%определена%на%база%наличие%на%IPPC%предприятия%
в% рамките% на% потенциалната% заливна% територия% (две% кариери% на% “Холсим% Кариерни%
материали”).%
Участъкът% на% р.Банкенска% обхваща% поречието% на% реката% до% кв.”Филиповци”% нагоре% по%
течението.%Включен%е%в%РЗПРН%с%висок%риск%поради%наличието%на%IPPC%предприятие%(топилна%
пещ%за%дребни%детайли%до%кв.”Филиповци”)%и%намалена%проводимост%в%много%участъци.%Много%
от% случаите% на% минали% наводнения% от% ПОРН% са% обвързани% към% този% участък.% В% Плана% за%
управление% на% риска% от% наводнения% на% територията% на% Столична% община% е% посочено,% че% е%
необходимо% изграждане% на% корекция% на% р.Какач% в% участъка% от% бул.”Ломско% шосе”% до%
бул.”Сливница”,% във% връзка% с% изграждане% на% отливните% канали% на% десния% и% левия% Какачки%
колектори.%
Участъкът% от% р.Блато,% който% е% включен% в% този% РЗПРН% е% от% с.Петърч% нагоре% по% течението% и%
гр.Сливница% (на% десния% й% приток% р.Сливнишка)% до% вливането% в% р.Искър.% Висок% риск% е%
определен%за%гр.Костинброд%по%критерия%за%засегнати%жители,%като%изчисления%потенциален%
брой%е%3528%души.%Висок%риск%по%същия%критерий%би%трябвало%да%има%и%за%гр.Нови%Искър,%но%
за%него%данните%от%ПОРН%не%са%конкретни%–%споменава%се,%че%са%залети%кварталите%“Курило”,%
“Кумарица”%и%“Славовци”.%В% гр.Сливница%и%с.Мировяне%степента%на%риск%е%ниска.%За%всички%
населени% места% е% определен% нисък% риск% по% критерия% за% засегнати% елементи% на% пътната%
инфраструктура,%конкретно%потенциално%заливаеми%участъци%на%пътища%от%републиканската%
пътна% мрежа% (пътища% с% номера% Е80,% 81),% ж.п.% линии.% В% данните% за% минали% наводнения% се%
споменават% случаи% на% разрушена% улична% настилка% във% всички% населени% места.% По% цялото%
протежение% на% района% има% случаи% на% скъсани% диги% на% р.Блато.% По% критерий% засегнати%
елементи%на%селищната%канализация,%нисък%риск%е%определен%в%гр.Сливница,%гр.Нови%Искър%и%
с.Петърч.%От%всички%населени%места%по%този%участък%на%РЗПРН%единствено%за%с.Мрамор%няма%
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данни% от% ПОРН,% но% то% е% включено% поради% близкото% си% разположение% до% р.Блато.%
Обединяването%на%населените%места%в%общ%РЗПРН%с%висок%риск,%въпреки%различната%им%степен%
на% риск,% произтича% от% факта,% че% миналите% случаи% на% наводнения% са% свързани% по% цялото%
поречие,%макар% че% информацията% за% тях% е% разнородна.% След% провеждане% на% обществените%
консултации%и%представяне%на%допълнителна%информация%с%данни%от%минали%наводнения%от%
Общинска% администрация% Своге,% % към% района% бяха% включени% населените% места:% с.Владо%
Тричков,% с.Луково% и% с.Реброво.% Поради% факта,% че% тези% населени% места% принадлежат% към%
предварителен% РЗПРН% ASPFR_IS_04,% % те%ще% бъдат% присъединени% към% този% РЗПРН,% а% не% към%
района%при% гр.Своге.% %Добавянето%на% тези%населени%места%не% променя% степента%на% риска% в%
РЗПРН%–%“висок%риск”.%

%
Допълнителна&информация%
Минали)наводнения)

В%този%район%има%много%голям%%брой%минали%наводнения.%Базата%данни%включва%3%наводнения%
в%Сливница,%всяко%с%по%около%130%потърпевши,%3%навонения%в%Алдомирци,%всяко%с%по%около%100%
потърпевши,% 7% наводнения% в% Нови% Искър,% всяко% с% около% 900% потърпевши,% наводненияе% в%
Подгумер%с%500%потърпевши%и%в%Долни%Богров%със%600%потърпевши.%В%допълнение,%има%много%
наводнения% без% данни% за% потърпевшите,% включително% наводнение% от% повърхности% води% в%
София,%което%е%причинило%щети%на%транспорта%и%други%съоръжения.%%
Картата%поYдолу%показва%наводнението%в%Нови%Искър%през%2005%година,%нагоре%по%течението%
от%мястото,%където%реката%влиза%в%стеснения%планински%участък.%

&
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%
Река)Искър)на)север)от)гр.)София)–)околовръстен)път)северна)тангента)

%
Река)Искър)на)юг)от)гр.)София)–)околовръстен)път)южна)тангента%

%
Река)Суходолска)в)рамките)на)гр.)София%

%
Заключение:&Приоритети&и&цели,&специфични&за&този&РЗПРН&

Специфичните% приоритети% и% цели,% както% и% тяхната% степен% на% сигурност% са% определени% въз%
основа%на%обосновката%в%ПОРН%относно%класифицирането%на%района%като%РЗПРН.%%
Приоритети)и)цели)за)р.)Искър)и)притоците)ѝ)близо)до)гр.)София)(BG1_APSFR_IS_041))

Приоритети& Цели&за&РЗПРН& Степен&на&сигурност&

1% Опазване%на%
човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%
засегнатите%и%
пострадали%хора%при%
наводнения%

Висока:%Минали%
наводнения%и%моделиране%
в%ПОРН%1.2% Осигуряване%бързо%

отвеждане%на%водите%
при%интензивни%валежи%

Залятата)площ)при)наводнението)в)Нови)Искър)през)август)2005)година,)проект)SAFER) 
 Друга информация))
Около% 90%% от% дължината% на% поречията% на% реките% в% този% РЗПРН% е% обхваната% с% диги%
или%коригирана%в%рамките%на%населените%места.%
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и%наводнения%от%
урбанизираните%
територии%

1.3% Възстановяване%на%
нормалните%условия%за%
живот%

1.4% Минимизиране%броя%на%
засегнатите%обекти%от%
социалната%
инфраструктура%

2% ПоYвисока%степен%на%
защита%на%
критичната%
инфраструктура%и%
бизнеса%

2.1.% Подобряване%на%
защитата%на%обекти%от%
техническата%
инфраструктура%

2.2.1% Подобряване%на%
защитата%на%значими%
стопански%обекти%

3% Повишаване%
защитата%на%
околната%среда%

3.1.% Подобряване%на%
защитата%на%
канализационните%
системи%

3.2.% Подобряване%на%
защитата%на%
индустриалните%обекти%
(основно%IPPC%и%SEVESO%
обекти)%

3.3.% Минимизиране%на%
засегнатите%зони%за%
защита%на%водите,%
защитени%територии%и%
защитени%зони%

4% Подобряване%на%
подготвеността%и%
реакциите%на%
населението%

4.1.% Повишаване%на%
подготвеността%на%
населението%за%
наводнения%%%%

4.2.% Подобряване%на%
реакциите%на%
населението%при%
наводнения%

%
%

&



18%

РЗПРН:&BG1_APSFR_IS_033&(р.Искър&при&гр.Своге)&

&

РЗПРН,)съгласно)ПОРН)

&

Обосновка&в&ПОРН&относно&класифицирането&на&района&като&РЗПРН&

Обхваща% поречието% на% р.Искър% и% нейните% притоците% –% р.Искрецка,% р.Козля,% р.Батулийска,%
р.Трескавец,%р.Еленовска,%р.Габровнишка,%р.Еленовска,%в%землищните%граници%на%населените%
места:%гр.Своге,%с.Редина,%с.Искрец,%с.Томпсън,%с.Желен,%с.Церово,%с.Гара%Бов,%с.Гара%Лакатник,%
с.Оплетня,% с.Левище,% с.Габровница,% с.Завидовци,% с.Свидня,% с.Бакьово,% с.Батулия,% махала%
Сирман%%и%е%с%дължина%около%69.6%км.%
Първоначално,%на%база%на%получена%информация%за%минали%наводнения%в%рамките%на%ПОРН,%
бе%обособен%район%включващ%населените%места:%гр.Своге,%с.Искрец%и%с.Редина,%класифициран%
като%РЗПРН%с%нисък%риск.%%
Класифицирането% на% риска% бе% направено% на% база% моделиране% на% потенциално% бъдещо%
наводнение%и%данни%от%минали% събития.%Ниският% риск% в% гр.Своге%и% с.Искрец%бе%определен%
както% на% база% критерия% “засегнати% жители”,% така% и% по% критерия% ”засегнати% елементи% от%
селищната%канализация”.%И%при%двете%населени%места,%по%първоначално%представените%данни%
за%засегнати%жители,%броя%слабо%надхвърляше%прага%за%нисък%риск.%Ниският%риск%в%с.Редина%бе%
определен%само%по%критерия%за%селищна%канализация.%По%останалите%критерии%този%РЗПРН%бе%
оценен%като%“без%риск”.%
След%провеждане%на%обществените%консултации,%Общинска%администрация%Своге%представи%
допълнителна%информация%за%настъпили%минали%наводнения%с%данни%за%щети%в%населените%
места:%гр.Своге,%с.Редина,%с.Искрец,%с.Томпсън,%с.Желен,%с.Церово,%с.Гара%Бов,%с.гара%Лакатник,%
с.Оплетня,% с.Левище,% с.Габровница,% с.Завидовци,% с.Свидня,% с.Бакьово,% с.Батулия% и% махала%
Сирман.%На%база%на%представените%данни%и%след%направената%оценка%на%степента%на%риска%по%
правилата%на%Методиката,%се%обособи%РЗПРН%с%висока%степен%на%риск,%с%променени%граници%и%
дължина%и%включващ%поYголям%брой%населени%места%в%териториалния%му%обхват.%
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%
%

Приблизително)местоположение)на)показаните)поNдолу)снимки.)

Допълнителна&информация&

Информация)от)минали)наводнения)

Декември‘2010%–%наводнен%стадион%в%гр.Своге%вследствие%излизане%на%река%Искър%от%коритот
о%Август‘2014%–%интензивни%валежи,%дори%нормално%пресъхнали%реки%излизат%от%коритата%
си,%нарушена% пътна% настилка;% в% село% Батулия:% част% от% пътя% към% селото% е% пропаднал% в%
реката,%наводнени%къщи,%залети%дворове,%наводнени%са%участъци%от%ЖП%линията%в%
района;%отнесен%мост.%
&

Информация))%за%визуализация%на%района:%



20%

%
Река)Искър)при)гр.Своге)

%
Река)Искър)северно)от)гр.)Своге)

%
Река)Искрецка)при)с.)Искрец,)западно)от)гр.)Своге)
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%
Сливането)на)река)Бакьовска)с)река)Искър)при)с.)Реброво,)южно)от)гр.)Своге)

%
Река)Искър)при)с.)Церово,)северно)от)гр.)Своге)

%
Изградени)ВЕЦ)по)поречието)на)р.)Искър)–)12)бр.)за)РЗПРН)
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%
Река)Габровница)при)село)Габровница%

%
%
Заключение:&Приоритети&и&цели,&специфични&за&този&РЗПРН&

Специфичните% приоритети% и% цели,% както% и% тяхната% степен% на% сигурност% са% определени% въз%
основа%на%обосновката%в%ПОРН%относно%класифицирането%на%района%като%РЗПРН%и%събраната%
допълнителна%информация%за%минали%наводнения.%%
Приоритети)и)цели)за)р.)Искър)при)гр.)Своге)(BG1_APSFR_IS_033)%

Приоритети& Цели&за&РЗПРН& Степен&на&сигурност&

1% Опазване%на%
човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%
засегнатите%и%
пострадали%хора%при%
наводнения%

Висока:%Минали%
наводнения%и%моделиране%
на%бъдещи%наводнения;%
информация%за%проблеми%с%
отводняването%на%града%и%
със%справяне%с%
последствията%от%
скорошните%на%воднения.%%

% % 1.2% Осигуряване%бързо%
отвеждане%на%водите%
при%интензивни%валежи%
и%наводнения%от%
урбанизираните%
територии%

% % 1.3% Възстановяване%на%
нормалните%условия%за%
живот%

4% Подобряване%на%
подготвеността%и%
реакциите%на%
населението%

4.1.% Повишаване%на%
подготвеността%на%
населението%за%
наводнения%%%%

4.2.% Подобряване%на%
реакциите%на%
населението%при%
наводнения%

)

%
%


