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Обща*информация*за*водосбора*на*река*Янтра*

*
Водосбор)на)река)Янтра)

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)(
%

Река%Янтра% е% с% втория%по% големина% водосбор% (след%Искър)% в%ДРБУ,% заемайки%около%16%%от%

общата%му%площ%17%%

%

Във%водосбора%на%река%Янтра%има%регистрирани%108%наводнения,%което%е%около%17%%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%поPмалко%валежи%от%

средните%за%ДРБУ.%Сто%от%валежите%са%класифицирани%като%„важни“,%в%6%има%загинали%хора,%а%в%

33%–%пострадали%хора%(домакинства).%Около%70%%от%наводненията%са%с%източник%повърхностни%

води% в% резултат% на% интензивни% валежи.% ПоPмалък% е% процентът% на% наводненията,% в% които%

придошлите% реки% са% били% причина% за% наводнението% –% в% около% 30%% от% случаите.% По% този%

показател%водосбора%на%река%Янтра%показва%еднаква%тенденция%с%тази%за%целия%район.%

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

графиката% се% вижда,% че% районът% около% Елена% има% найPмного% регистрирани% наводнения,%

предимно%от%повърхностни%води.%

%

(

Приложение 7.6
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА РЗПРН В ПОРЕЧИЕ ЯНТРА
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!
!

Регистрирани*наводнения*за*водосбора*на*река*Янтра*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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Въз% основа% на% наличната% информация% за% миналите% наводнения,% може% да% се% заключи,% че%

определянето%на%приоритети%и%цели,%както%и%на%последващите%мерки%за%басейна%на%река%Янтра%

се%извършва%в%условията%на%недостатъчна%изученост%на%характера%и%причините%за%възникване%

на%наводненията:%%

•! липса% на% доказателство% за% представителността% на% регистрираните% наводнения% –% те%

отразяват% сравнително% къса% извадка% от% възможните% реализации% на% генералната%

съвкупност;%

•! късият% период% на% регистрираните% събития% включва% предимно% наводнения% от%

дъждовен%тип.%Наличието,%обаче%на%добре%развита%речна%мрежа%в%басейна%на%р.%Янтра%

предпоставя%появата%на%речни%наводнения,%каквито%неизбежно%е%имало%в%миналото,%а%

проведеното%моделиране%в%ПОРН%доказва,%че%се%очакват%и%в%бъдеще.%

•! липсват% данни% за% размера% на% интензивните% валежи% и% тяхната% продължителност.% В%

редки%случаи%се%посочва%само%валежната%сума%причинила%наводнението,%което%не%е%

достатъчно%за%определяне%на%интензивността%на%валежа.%

•! липсват%данни%за%отточните%характеристики%на%теренната%повърхност%или%капацитета%

на%канализационните%и%дренажни%системи.%

•! липсват%данни%за%размера%на%причинените%щети;% %

При%тази%информационна%недостатъчност%и%още%липсващите%карти%за%риска%от%наводнения,%

оценките% за% найPподходящите% мерки% за% защита% могат% да% се% правят% само% въз% основа% на%

принципни%предпоставки,%подкрепени%от%наличните%фактологични%данни.%

В%ПОРН%за%водосбора%на%река%Янтра%са%определени%осем%РЗПРН:%

-! р.Янтра%между%градовете%Полски%Тръмбеш%и%Бяла%

-! р.Росица%при%с.Ресен%

-! Голямата%река%при%р.Стражица%

-! р.Янтра%между%градовете%Велико%Търново%и%Горна%Оряховица%

-! р.Дряновска%между%градовете%Плачковци%и%Трявна%

-! р.Янтра%при%гр.Габрово%

-! р.Росица%при%гр.Севлиево%

-! р.Еленска%при%гр.Елена%

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_011!(р.Янтра!между!градовете!Полски!Тръмбеш!и!Бяла)!

!
Моделирана)залята)площ,)съгласно)ПОРН)

Легенда:!залята!урбанизирана!площ!(лилаво),!залята!неурбанизирана!площ!(синьо)!
!
§Обосновка!в!ПОРН!относно!класифицирането!на!района!като!РЗПРН!
Районът% е% формиран% около% два% града,% в% които% е% определен% висок% общ% риск% –% гр.% Полски%

Тръмбеш% и% гр.Бяла.% Поради% близкото% им% разположение% един% спрямо% друг,% около% 8% км.,%

измерено%по%протежение%на%р.Янтра,%те%са%обединени%в%общ%РЗПРН.%ПоPконкретно,%този%РЗПРН%

обхваща% поречието% на% р.Янтра% от% с.Раданово% до% с.Стърмен,% както% и% притока% й% р.Елийска% с%

гр.Полски%Тръмбеш%и%с.Климентово,%като%риска%е%обследван%в%пет%населени%места%P%с.Раданово,%

с.Климентово,%гр.Полски%Тръмбеш,%гр.Бяла%(включително%кв.Бяла)%и%с.Стърмен.%Районът%има%

дължина%около%42.8км.%Класифицирането%на%риска%в%РЗПРН%е%направено%на%база%моделиране%

на%потенциално%бъдещо%наводнение%и%данни%от%минали%събития.%Високата%степен%на%риск%на%

РЗПРН%е%определена%на%база%критерия%засегнати%жители%за%гр.Полски%Тръмбеш,%изчислени%на%

3206%души%и%критерия%засегнати%обекти%от%културното%наследство%за%гр.Бяла,%конкретно%моста%

на%Кольо%Фичето%над%р.Янтра,%и%двете%P%резултат%от%моделиране%на%потенциално%наводнение.%

Среден% риск% в% гр.Бяла% е% определен% по% критерий% засегната% селищна% канализация,% като% в%

заливната%територия%се%намират%две%ГК.%Риск%по%този%критерий%в%останалите%населени%места%

няма.% Нисък% риск% и% в% двете% населени% места% има% по% критерия% за% засегната% пътна%

инфраструктура,%като%в%рамките%на%потенциално%залятата%територия%попадат%участъци%от%път%

първи%клас%Е85,% а%в% гр.Полски%Тръмбеш%е% засегнат%и%участък%от%ж.п.%линията.%Поречието%на%
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р.Янтра%в%целия%РЗПРН%е%част%от%зона%по%НАТУРА%за%защита%на%хабитати,%но%поради%липса%на%

идентифициран%замърсител,%не%е%в%риск.%

%

!
!
Допълнителна!информация%
За%този%РЗПРН%има%регистрирани%само%3%наводнения%от%2005%година,%без%жертви,%т.е.%ако%се%

съди%по%минали%наводнения,%този%РЗПРН%не%е%с%висок%риск.%

По% дължината% на% целия% участък% на% р.% Янтра,% до% южната% част% на% гр.% Бяла% има% изградени%

предпазни%диги.%Те,%обаче%са%в%доста%занемарено%състояние.%

%
Дигите)на)р.)Янтра)преди)гр.)Поски)Тръмбеш)(с.)Каранци))

В% този% участък%реката%прави%редица% големи%меандри,% които% са%пресечини%от% корекционни%

работи,%но%старите%корита%съществуват%и%някои%от%тях%могат%да%бъдат%проучени%за%изграждане%

на%ретензионни%резервоари.%%

%
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Река)Янтра)при)гр)Бяла)(мостът)на)Колю)Фичето))

%

%
Старите)меандри)на)р.)Янтра)при)с.)Полско)Косово)

!
Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните% приоритети% и% цели% са% определени% въз% основа% на% обосновката% в% ПОРН% за%

определянето%на%този%район%като%РЗПРН.%Тяхната%степен%на%сигурност%е%определена%въз%основа%

на%събраната%допълнителна%информация.%

Приоритети)и)цели)за)р.)Янтра)между)гр.)Бяла)и)гр.)Полски)Тръмбеш)(BG1_APSFR_YN_011))

Приоритети! Цели!за!РЗПРН! Степен!на!сигурност!
1% Опазване%на%

човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%и%

пострадали%хора%при%

наводнения%

Ниска.%%В%доклада%ПОРН%е%

установен%голям%брой%на%

засегнати%жители%в%

гр.Полски%Тръмбеш,%но%не%

е%ясно%дали%при%

моделирането%са%отчетени%

дигите.%Няма%значими%

минали%наводнения%в%

района.%

2% ПоPвисока%степен%на%

защита%на%

критичната%

инфраструктура%и%

бизнеса%

%

2.2.2% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

културноPисторически%

обекти%

Висока.%%В%засегнатите%

райони%попада%стария%мост%

на%Колю%Фичето%над%р.%

Янтра%при%гр.%Бяла.%
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4% Подобряване%на%

подготвеността%и%

реакциите%на%

населението%

4.1.% Повишаване%на%

подготвеността%на%

населението%за%

наводнения%%%%

Ниска.%%В%доклада%ПОРН%е%

установен%голям%брой%на%

засегнати%жители%в%

гр.Полски%Тръмбеш,%но%не%

е%ясно%дали%при%

моделирането%са%отчетени%

дигите.%Няма%значими%

минали%наводнения%в%

района.%

4.2.% Подобряване%на%

реакциите%на%

населението%при%

наводнения%

!
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РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_021!(р.!Росица!при!с.!Ресен)!

!
Моделирана)залята)площ,)съгласно)ПОРН)

Легенда:!залята!урбанизирана!площ!(лилаво),!залята!неурбанизирана!площ!(синьо)!
! Обосновка!в!ПОРН!относно!класифицирането!на!района!като!РЗПРН!
Районът%обхваща%долното%поречие%на%р.Росица%между%селата%Дичин%и%Поликраище,%както%и%

притоците%Негованка%и%Бохот%в%рамките%на%землището%на%с.Ресен%и%е%с%дължина%около%40.5км.%

В%така%описаните%граници%е%обследван%риска%в%четири%населени%места%–%с.%Дичин,%с.%Водолей,%

с.%Ресен%и%с.%Поликраище.%Класифицирането%на%риска%в%РЗПРН%е%направено%на%база%моделиране%

на%потенциално%бъдещо%наводнение,%а%данни%за%минали%събития%в%ПОРН%няма.%Високият%риск%

на%този%РЗПРН%се%дължи%на%с%.Ресен.%За%останалите%населени%места%няма%данни%от%ПОРН,%но%

близостта%им%до%с.Ресен%и%низинния%характер%на%релефа%са%причина%да%бъдат%включени%в%този%

РЗПРН.%Високият%риск%е%определен%по%критерия%за%засегнати%IPPC%и%SEVESO%предприятия,%като%

в% потенциално% залятата% зона% попада% частично% рингова% пещ% на% фирма% “Лукети”% ЕООД.% В%

съседното%с.%Поликраище%на%относително%същото%отстояние%от%главната%река%се%намират%три%

промишлени%инсталации%за%интензивно%отглеждане%на%птици,%за%което%обаче%не%е%направено%

моделиране.% Въпреки% че% и% четирите% предприятия% са% разположени% сравнително% далеч% от%

р.Росица,%моделирането%показва%силно%разливане%към%десния%бряг,%което%поради%низинния%

характер%на%релефа%достига%навътре%в%урбанизираната%територия.%Средна%степен%на%риск%има%

по% критерия% за% засегнати% жители,% изчислени% за% с.Ресен% на% 1845% души.% Нисък% риск% има% по%

критерий% за% засегнати% елементи% от% пътната% инфраструктура,% като% в% потенциално% залятата%

територия%попада%участък%от%ж.п.%линия.%Поречието%на%р.Росица%в%рамките%на%този%РЗПРН%е%

включено%в%зона%по%НАТУРА%за%защита%на%хабитати%и%поради%идентифицирани%замърсители%в%

близост% може% да% се% очаква% да% бъде% изложено% на% риск.% Моделирането% за% селата% Дичин% и%

Водолей% показва,% че% заливната% територия% достига% границата% на% старото% речно% корито% на%

р.Росица%и%жилищната%зона%не%е%засегната,%а%самата%тя%е%разположена%на%немалка%височина%

спрямо%речното%корито.%Проблем%за% тези%населени%места%може%да%бъдат%единствено%лошо%

състояние% на% отводнителните% канали,% отвеждащи% водата% към% старото% речно% корито,% но%

информация%за%това%не%бе%намерена.%

%

%
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Допълнителна!информация%
По%бреговете%на%р.%Росица%от%с.%Дичин%до%с.%Поликраище%няма%изградени%диги.%Река%НегованкаP

десен% приток% на% р.% Росица% е% андигирана% почти% по% цялата% си% дължина% (поPточно% от% яз.%

„Негованка”%при%с.%Емен%до%вливането%й%в%р.%Росица.%Подобна%защита%е%изградена%и%в%участъка%

на%р.%БохотP%следващият%ляв%приток%на%р.%Росица%от%с.%Хотница%до%вливането%в%р.%Росица..%

Дигите%са%в%незадоволително%състояние%–%силно%обрасли%и%с%деформации%по%короната.%

В%землището%между%селата%Лесичери%и%Дичин%съществува%заблатен%район%между%основното%и%

старото% корита% на% р.% Росица,% който% може% да% бъде% проучен% за% създаване% на% ретензионно%

водохранилище.%

%
Представа)за)бреговете)на)р.)Росица)при)с)Дичин)

%

%
Заблатен)район)при)старо)корита)на)р.)Росица)между)селата)Лесичери)и)Дичин.)

%
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%

%

%
Състояние)на)дигите)на)р.)Бохот)в)с.Хотница%

%

Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните% приоритети% и% цели% са% определени% въз% основа% на% обосновката% в% ПОРН% за%

определянето%на%този%район%като%РЗПРН.%Тяхната%степен%на%сигурност%е%определена%въз%основа%

на%събраната%допълнителна%информация.%

Приоритети)и)цели)за)р.)Росица)при)с.)Ресен)(BG1_APSFR_YN_021))

Приоритети! Цели!за!РЗПРН! Степен!на!сигурност!
1% Опазване%на%

човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%и%

пострадали%хора%при%

наводнения%

Средна:%%Няма%сведения%за%

човешки%жертви.%Среден%

риск%по%оценките%в%ПОРН%

2% ПоPвисока%степен%на%

защита%на%

критичната%

инфраструктура%и%

бизнеса%

2.2.1% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

стопански%обекти%

Средна:%%Наличие%на%

значими%стопански%обекти%

в%моделираната%заливаема%

площ,%но%липса%на%минали%

наводнения%

3% Повишаване%

защитата% на%

околната%среда%

%

3.2.% Подобряване%на%

защитата%на%

индустриалните%обекти%

(основно%IPPC%и%SEVESO%

обекти)%

Средна:%%Наличие%на%

значими%стопански%обекти%

в%моделираната%заливаеми%

площ,%но%липса%на%минали%

наводнения%

3.3.% Минимизиране%на%

засегнатите%зони%за%

защита%на%водите,%

защитени%територии%и%

защитени%зони%

Средна:%%Цялата%територия%

попада%в%рамките%на%

„Натура%2000”,%но%липса%на%

минали%наводнения%
%
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%

РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_022!(Голямата!река!при!р.Стражица)!

!
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%Голяма%река%(десен%приток%на%р.Лефеджа)%в%рамките%на%землището%на%

гр.Стражица% и% има% дължина% около% 12.3км.% Районът% е% удължен% надолу% по% течението% към%

с.Благоево% поради% близостта% да% ж.п% линията% до% реката.% Самото% с.Благоево% е% разположено%
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далеч% и% не% е% включено% в% РЗПРН.% Класифицирането% на% риска% в% РЗПРН% 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%

потенциално%заливната%зона%попада%предприятие%„ВелпаP91“%АД%за%производство%на%велпапе%

и%опаковки.%Това%се%потвърждава%и%от%данните%за%наводнения%през%1980%и%1984г.,%когато%при%

преливане%на%яз.”Ястребино”%се%залива%цялата%промишлена%зона%и%ж.п.%гарата%в%югозападната%

част%на%града.%Среден%риск%е%определен%по%критерия%за%засегнати%жители,%изчислени%на%1673%

души.%Нисък%риск%е%определен%по%критерия%за%пътна%инфраструктура,%като%в%потенциалната%

заливна% територия% попада% участъкът% от% ж.п.% линия,% както% и% ж.п.% гарата.% Последното% се%

потвърждава%и%от%данните%за%миналите%наводнения.%Нисък%риск%има%и%по%критерии%засегнати%

селищни%канализации%и%защитена%зона%по%НАТУРА.%

!
Допълнителна!информация%
В%този%регион%има%регистрирани%множество%наводнения%(през%1980,%1984,%2005),%някои%от%които%с%близо%

1000%потърпевши.%В%региона,%обаче,%вече%са%предприети%мерки%за%намаляване%на%риска%от%наводнения,%

както%е%видно%от%следвщата%публикация%във%в.%„Труд“%1.10.2015%година1:%

%

%
Новоукрепените)брегове)на)моста)над)Голяма)река)в)Стражица)

Система! от!мерки! за! превенция! срещу! наводнения! и! профилактика! на! речните! корита!
стартира! през! изминалия! мандат! екипът! на! кмета! на! Стражица! инж.! Детелина!
Борисова.! Общината! спечели! проект,! с! който! укрепи! невралгични! участъци,! които!
периодично!провокират!разливи!и!наводнения! в! Стражица!и! в! Горски!Сеновец,! а! именно!
речните!брегове!и!дъното!на!р.!Голяма!река!в!града!и!дерето!в!Горски!Сеновец.!Проектът!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5016366%
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бе! финансиран! в! предходния! програмен! период! по! ОП! „Регионално! развитие”! и! бе! на!
стойност!малко!над!1!млн.!лв.!Със!средствата!освен!строителноNремонтните!дейности,!
бяха!осъществени!още!проектантските!дейности,!строителният!надзор!и!управлението!
на!проекта.!С!810!000!лева!бяха!укрепени!бреговете!и!облицовани!със!стоманеноN!бетонна!
облицовка!654!метра!от!коритото!на!Голяма!река,!която!преминава!през!централната!
част! на! Стражица.! Укрепването! на! бреговете! и! дъното! на! дерето! в! с.! Горски! Сеновец!
обхванаха! 512! критични! метра! от! дерето,! в! което! се! изпускат! преливниците! на!три!
микроязовира! и! една! чешма.! Двата! моста! над! дерето! също! бяха! ремонтирани.!
Дейностите!бяха!наложителни,!тъй!като!през!2010!г.!язовир!„Ташлъ!дере”!край!Горски!
Сеновец! преля! в! резултат! на! обилни! валежи! и! селото! бе! под! заплаха! от! наводнение.!
Изпускането!на!яз.! „Ястребино”! също!често!довежда!до!поNвисоки!води!в! Голяма!река!и!
това! създава! риск! за! Стражица.! Последното! поNсериозно! преливане! на! реката! извън!
коритото!беше!през!2005!г.,!когато!се!наводниха!мазета!на!къщите!и!водата!стигна!до!
градския!парк.!
Чрез!средства!от!Междуведомствената!комисия!за!възстановяване!и!подпомагане!към!
Министерски!съвет,!Община!Стражица!организира!и!укрепителни!мероприятия!на!десния!
бряг!на!р.!Стара!река!в!Кесарево.!Тя!защити!проект!на!стойност!997!320!лева!и!с!тях!бе!
изградена!подпорна!стена!с!дължина!186!м!,!която!да!укрепва!и!защитава!откоса!на!ската!
от!ерозионни!процеси.!Освен!това!участъкът!от!реката!бе!почистен!от!наноси!и!тиня,!
бяха! изсечени! дървета! и! бе! извършено! захрастяване! и! допълнителни! залесителни!
мероприятия.!Жителите!на!Кесарево!доскоро!коментираха!и!се!вълнуваха!от!голямото!
наводнение!през!лятото!на!2005!година,!когато!мътните!води!на!Стара!река!навлязоха!
по!улиците!на!селото!от!югоизток,!поради!затлачения!с!наноси!и!растителност!мост.!
Като!по!чудо!водната!стихия!не!взе!жертви,!но!в!някои!от!домовете!нивото!на!водата!
достигна!2.20!м!и!дни!наред!хората!изгребваха!тиня,!и!се!опитваха!отчаяно!да!спасяват!
покъщнината!от!похабяване.!
За!да!се!избегне!всякакъв!риск!от!наводнение!в!Кесарево,!е!нужно!да!извършим!изграждане!
и!на!левия!бряг!на!реката,!коментира!инж.!Борисова.!Това!ще!бъде!една!от!найNспешните!
ни!задачи,!в!случай,!че!получа!доверието!на!стражичани!за!втори!мандат.!

%

Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните%приоритети%и%цели%са%определени%въз%основа%на%информацията%за%мерките%за%

защита%от%наводненията,%които%вече%са%предприети.%

Приоритети)и)цели)за)р.)Голяма)Река)при)гр.)Стражица)(BG1_APSFR_YN_022)%

Приоритети! Цели!за!РЗПРН! Степен!на!сигурност!
1% Опазване%на%

човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%и%

пострадали%хора%при%

наводнения%
Висока:%доказана%нужда%за%

доизграждане%на%левия%

бряг%на%реката%при%

Кесарево%

%

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%
!



14%

РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_023!(р.!Янтра!между!градовете!Велико!Търново!и!Горна!Оряховица).!

!
Моделирана)залята)площ,)съгласно)ПОРН)

Легенда:!залята!урбанизирана!площ!(лилаво),!залята!неурбанизирана!площ!(синьо)!
!
Обосновка!в!ПОРН!относно!класифицирането!на!района!като!РЗПРН!
Oбхваща%поречието%на%р.Янтра%между%вливането%в%нея%на%двата%й%големи%притока%P%р.Белица%и%

р.Лефеджа%и%е%с%дължина%около%82.6%км.%В%тези%граници%риск%от%наводнения%е%обследван%в%

следните% населени% места% –% гр.% Килифарево,% гр.% Дебелец,% гр.% Велико% Търново,% гр.% Горна%

Оряховица,% с.% Долна%Оряховица,% с.%Шемшево,% с.% Ледник,% с.% Самоводене,% с.% Първомайци,% с.%

Писарево%и%с.Върбица.%Класифицирането%на%риска%в%РЗПРН%е%направено%на%база%моделиране%

на%потенциално%бъдещо%наводнение%и%данни%от%минали%събития.%Висок%риск%е%определен%в%

градовете%Велико%Търново%и%Горна%Оряховица%по%два%критерия%–%засегнати%жители%и%IPPC%и%

SEVESO%предприятия,%а%за%Велико%Търново%и%по%критерий%за%културни%паметници.%В%останалите%

населени% места% общия% риск% е% определен% като% нисък% с% изключение% на% селата% Ледник,%

Самоводене% и% Върбица,% в% които% няма% риск,% но% поради% близкото% си% разположение% до%

останалите%населени%места%са%включени%в%този%РЗПРН.%

Селата% Шемшево% и% Ледник% са% разположени% от% двата% бряга% на% р.Янтра% и% направеното%

моделиране%показва,%че%общия%риск%е%нисък%само%по%критерия%засегнати%жители.%По%другите%
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критерии% няма% риск.% Селата% са% включени% в% този% РЗПРН,% защото% отстоят% на% около% 3% км%

разстояние% от% гр.Велико% Търново,% измерено% по% р.Янтра.% Град% Дебелец,% разположен% на%

вливането%на%р.Дряновска%в%р.Белица,%има%нисък%общ%риск%по%критерии%засегнати%жители%(906%

души)%и%елементи%от%пътната%инфраструктура%(участък%от%път%първи%клас%Е85).%Моделирането%

показва,%че%застрашени%от%заливане%са%западната%градска%част,%както%и%промишлената%зона,%

заедно% с% ж.п.% гарата.% Град% Килифарево,% разположен% на% юг% по% р.Дряновска% също% е%

категоризиран% с% нисък% общ% риск% по% критерий% засегнати%жители% (390% души).% След% завоя% на%

р.Янтра%след%гр.Велико%Търново%се%намират%градовете%Горна%и%Долна%Оряховица%,%в%които%са%

съсредоточени% и% значителни% промишлени%мощности.% В% близост% до% потенциалната% заливна%

територия% са% не% толкова% жилищните,% колкото% промишлените% зони% на% градовете.% Към% тях%

гравитират%и%близко%разположените%села%Самоводене,%Първомайци%и%Писарево.%Долната%част%

на%този%РЗПРН%достига%до%вливането%на%р.Лефеджа%и%включва%разположеното%непосредствено%

преди%това%с.Върбица.%

%

Допълнителна!информация%
Информация)от)минали)наводнения)

Към%регистрираните%минали%наводнения%в%ПОРН%трябва%да%бъде%добавено%и%наводнението%от%

юни%2014%година,%при%което%бяха%причинени%огромни%щети%в%региона,%и%което%също%така%взе%

човешки%жертви.%

%

Информация)от)отпуснати)средства)от)държавния)бюджет)през)2015)година)

За% Велико% Търново% са% отпуснати% само% около% 300% 000% лв,% предимно% за% найPналежащи%

възстановителни%работи.%Не%беше%намерена%информация%за%предприети%мерки%за%сериозна%

превенция%от%бъдещи%наводнения.%

%

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

В%участъка%на%р.%Янтра%от%В.%Търново%до%Г.%Оряховица%няма%непрекъснато%изградени%диги.%Тук%

скатовете%са%високи%и%само%някои%квартали%от%гр.%В.%Търново%са%разположени%в%ниските%речни%

тераси.%

В%стария%меандър%на%реката%при%с.%Долна%Оряховица%съществува%възможност%за%изграждане%

на%ретензионно%водохранилище.%
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%
Река)Янтра)при)входа)към)гр.)Търново.

)
Река)Янтра)при)ниско)разположен)квартал)на)гр.)В.Търново)
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%
Река)Янтра)при)с.)Първомайци.)Дига)по)левия)бряг%

%
Река)Янтра)при)с.)Долна)Оряховица)с)диги)по)двата)бряга%

%
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%
Пресеченият)чрез)корекционни)работи)стар)меандър)на)р.)Янтра)след)с.Долна)

Оряховица)

%

%
Река)Янтра)при)с.)Върбица)

!

%
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%

Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните%приоритети%и%цели%и%тяхната%степен%на%сигурност%са%определени%въз%основа%на%

информацията%в%ПОРН,%както%и%на%допълнително%събраната%информация.%

Приоритети) и) цели) за) р.) Янтра) между) гр.) Велико) Търново) и) гр.) Горна) Оряховица)

(BG1_APSFR_YN_023))

Приоритети! Цели!за!РЗПРН! Степен!на!сигурност!
1% Опазване%на%

човешкото%

здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%и%пострадали%

хора%при%наводнения%
Висока:%В%ПОРН%е%

определен%висок%риск%по%

критерия%„Засегнати%

жители”%за%В.Търново%и%Г.%

Оряховица;%жертви%при%

наводнението%от%2014%

1.3% Възстановяване%на%

нормалните%условия%за%

живот%

1.4% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%обекти%от%

социалната%инфраструктура%

2% ПоPвисока%

степен%на%

защита%на%

критичната%

инфраструктура%

и%бизнеса%

2.1.% Подобряване%на%защитата%на%

обекти%от%техническата%

инфраструктура%

Висока:%Има%сведения%за%

засегната%техническа%

инфраструктура%при%

наводненията%от%2014%

година%

2.2.1% Подобряване%на%защитата%на%

значими%стопански%обекти%

Висока.%В%района%са%

съсредоточени%значителни%

индустриални%мощности.%

2.2.2% Подобряване%на%защитата%на%

значими%културноP

исторически%обекти%

Висока:%Районът%

изобилства%от%културноP

исторически%обекти%

3% Повишаване%

защитата%на%

околната%среда%

3.1.% Подобряване%на%защитата%на%

канализационните%системи%

Средна:%Има%непроверени%

сведения%за%проблеми%с%

канализационни%

съоръжения%и%

отводнителни%канали%%

3.2.% Подобряване%на%защитата%на%

индустриалните%обекти%

(основно%IPPC%и%SEVESO%

обекти)%

Висока:%Наличие%на%

замърсяващи%

индустриални%обекти%в%

заливаемите%територии%

4% Подобряване%

на%

подготвеността%

и%реакциите%на%

населението%

4.1.% Повишаване%на%

подготвеността%на%

населението%за%наводнения%%%%

Висока:%В%ПОРН%е%

определен%висок%риск%по%

критерия%„Засегнати%

жители”%за%В.Търново%и%Г.%

Оряховица;%жертви%при%

наводнението%от%2014%

4.2.% Подобряване%на%реакциите%

на%населението%при%

наводнения%
!

%
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%

РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_101!(р.Дряновска!между!градовете!Плачковци!и!Трявна)!

!
РЗПРН,)съгласно)ПОРН)
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!
Обосновка!в!ПОРН!относно!класифицирането!на!района!като!РЗПРН!
Oбхваща%поречието%на%р.Дряновска%в%землищните%граници%на%гр.Трявна%и%гр.Плачковци%и%е%с%

дължина%около%12.4км.%Класифицирането%на%риска%в%РЗПРН%е%направено%на%база%моделиране%

на% потенциално% бъдещо% наводнение% и% данни% от%минали% събития.% Този% район% е% формиран%

около% гр.Трявна,% в% който% е% определен% висок% риск% по% критерий% за% засегнати% обекти% от%

културното%наследство%и%поPконкретно%пет%къщи%музеи%и%една%църква.%Средно%ниво%на%риск%е%

определено%за%критерий%засегнати%жители,%изчислени%на%1513%души.%Това%съвпада%отчасти%с%

информацията%от%минали%събития,%според%която%заливана%е%била%централната%градска%част.%

Средно% ниво% на% риск% има% и% по% критерий% за% засегнати% селищни% канализации,% като% в%

потенциалната%заливна%зона%попадат%две%ГК.%По%информация%от%минали%събития%в%града%има%

случаи%на%повреди%по%обществени%сгради%и%улична%настилка,%но%данните%не%са%конкретни%и%не%

са%използвани%при%категоризиране%на%риска.%По%отношение%на% гр.Плачковци%моделирането%

показва,%че%няма%риск.%Причина%за%включването%му%в%този%РЗПРН%е%близкото%му%разположение%

до%гр.Трявна%и%липсата%на%корекция%на%р%.Плачковска%в%част%от%населеното%място.%

!
Допълнителна!информация%
В% този% участък% на% р.% Дряновска% няма% изградени% защитни% диги.% Реката% преминава% през% гр.%

Плачковци% в% естественото% си% състояние,% а% в% гр.Трявна% на% места% са% извършени% частични%

корекционни%работи%и%построени%предпазни%стени.%

С%оглед%на%представените%по%долу%снимки%от%гр.%Плачковци,%заключението%в%доклада%ПОРН,%че%

тук%не%съществува%риск%за%населението%изглежда%не%особено%реалистично.%

%

%
Река)Дряновска)в)гр.)Плачковци)

%
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%

%

%

%

%
Река)Плачковска)в)гр.)Плачковци.%

%
Река)Плачковска)в)гр.)Плачковци)

%

.%

%

%

%

%
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%

%

%
Река)Дряновска)между)градовете)Плачковци)и)Трявна)

%
Река)Дряновска)в)гр.)Трявна)

%

%

%

%

%

%
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Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните% приоритети% и% цели% са% определени% въз% основа% на% обосновката% в% ПОРН% за%

определянето%на%този%район%като%РЗПРН.%Тяхната%степен%на%сигурност%е%определена%въз%основа%

на%събраната%допълнителна%информация.%

Приоритети)и)цели)за)р.)Дряновска)между)гр.)Плачковци)и)гр.)Трявна)

(BG1_APSFR_YN_101))

Приоритети! Цели!за!РЗПРН! Степен!на!сигурност!
1% Опазване%на%

човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%и%

пострадали%хора%при%

наводнения%

Висока.%Има%сведения%за%

наводняване%на%централни%

части%от%градовете%и%

множество%жилищни%

сгради.%

2% ПоPвисока%степен%на%

защита%на%

критичната%

инфраструктура%и%

бизнеса%

2.2.2% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

културноPисторически%

обекти%

Висока.%%Има%сведения%за%

наводнени%%къщиPмузеи%и%

една%църква%в%гр.%Трявна.%

4% Подобряване%на%

подготвеността%и%

реакциите%на%

населението%

4.1.% Повишаване%на%

подготвеността%на%

населението%за%

наводнения%%%%

Висока.%Има%сведения%за%

наводняване%на%централни%

части%от%градовете%и%

множество%жилищни%

сгради.%

4.2.% Подобряване%на%

реакциите%на%

населението%при%

наводнения%

Висока.%Има%сведения%за%

наводняване%на%централни%

части%от%градовете%и%

множество%жилищни%

сгради.%
!

%
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РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_031!(р.Янтра!при!гр.Габрово)!

!
РЗПРН,)съгласно)ПОРН)

!
Обосновка!в!ПОРН!относно!класифицирането!на!района!като!РЗПРН!
Районът%обхваща%част%от%поречието%на%р.Янтра%и%притоците%й%реките%Синкевица%и%Жълтешка%в%

земището%на%гр.Габрово%и%е%с%дължина%около%16.5км.%Класифицирането%на%риска%в%РЗПРН%е%

направено% на% база%моделиране% на% потенциално%бъдещо%наводнение,% като% има%данни%и% за%

минали%събития.%Високото%ниво%на%риск%е%определено%на%база%три%критерия:%засегнати%жители,%

изчислени%на%12216%души,%IPPC%и%SEVESO%предприятия%и%обекти%от%културното%наследство%на%

страната.%В%рамките%на%потенциално%залятата%територия%попада%частично%ГПСОВ%на%гр.Габрово,%

а%на%границата%й%се%намира%“Топлофикация%Габрово”%P%и%двете%в%групата%на%IPPC%предприятията.%

В% нея% попадат% и% сградата% на% Априловската% гимназия% и% църквата% „Успение% Богородично“,%

обявени% за% част% от% националното% културно% наследство.% Среден% е% рискът% по% отношение% на%

засегнати%елементи%от%селищната%канализация%–%общо%четири.%Нисък%риск%има%по%критерий%

елементи%на%пътната%инфраструктура%с%потенциално%засегнати%участъци%от%път%първи%клас%Е85%

и% ж.п.% линия% и% критерий% за% защитени% зони% по% НАТУРА.% Има% данни% от% минали% събития% за%

засегнати% земеделски% площи,% но%щетите% са% резултат% от% градушка% и% затова% не% са% взети% под%

внимание%при%категоризиране%на%риска.%

!
!
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Допълнителна!информация!
Информация)за)минали)наводнения)

В%Габрово%има%регистрирани%3%големи%наводнения%от%последните%години%–%юли,%1991;%май,%

2012% и% април% ‘2014.% При% всички% тях% освен% интензивните% дъждове,% е% било% регистрирано% и%

преливане%на%реката2.%%

%

Информация)за)предприети)мерки)

2014:%ПП%„Българка“,%за%корекция%на%речното%корито%при%Етъра%

2015:%Дейности%от%Интегрирания%проект%за%водния%цикъл%на%Габрово%през%периода%2012–2015%

г.%Изградени%са%120%км%ВиКPмрежи%в%16%квартала%на%града,%ремонтирани%са%5%помпени%станции,%

а%двете%пречиствателни%станции%P%за%питейни%и%отпадъчни%води,%са%напълно%обновени.%

2015:%отпуснати%държавни%средства%за%около%300%000%лв%за%ремонтноPвъзстановителни%работи%

след%наводнения%

%

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

На%р.%Янтра%преди%и%след%гр.%Габрово%не%съществуват%предпазни%диги.%През%града%тя%преминава%

по% коригирано% корито,% което% в% отделни% части% на% града% се% намира% в% различно% техническо%

състояние,%някъде%незадоволително.%

!
Река)Янтра)в)гр.)Габрово)

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2%%%Галерия%от%снимки%за%наводнението%от%1991%година%може%да%се%види%на%следния%сайт:%

http://www.sorrylol.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5%D1%82%D0%BEP%D0%B2P%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BEP

%D1%8E%D0%BD%D0%B8P1991/%
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%
Коригиран)участък)от)р.)Янтра)в)Габрово)с)паметника)„Рачо)кавача”)

%
Коригиран)участък)от)р.)Янтра)в)гр.)Габрово)

%
Стара)полуразрушена)корекция)на)р.)Янтра)в)гр.)Габрово%

%
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%
Река)Янра)при)изхода)й)от)гр.)Габрово)

%

Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните% приоритети% и% цели% са% определени% въз% основа% на% обосновката% в% ПОРН% за%

определянето%на%този%район%като%РЗПРН.%Тяхната%степен%на%сигурност%е%определена%въз%основа%

на%събраната%допълнителна%информация.%

Приоритети)и)цели)за)р.)Янтра)при)гр.)Габрово)(BG1_APSFR_YN_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:%Голям%брой%на%

засегнати%жители%при%

минали%и%при%моделирани%

наводнение%
1.3% Възстановяване%на%

нормалните%условия%за%

живот%

1.4% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%обекти%от%

социалната%

инфраструктура%

Средна:%%Има%сведения%за%

щети%в%социалната%

инфраструктура%в%

околностите%на%гр.%Габрово,%

следва%да%бъдат%

потвърдени%

2% ПоPвисока%степен%на%

защита%на%

критичната%

инфраструктура%и%

бизнеса%

2.1.% Подобряване%на%

защитата%на%обекти%от%

техническата%

инфраструктура%

Висока:%Сведения%за%

съборени%мостове%и%

повредени%пътни%настилки.%

2.2.1% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

стопански%обекти%

Средна:%В%град%Габрово%

има%значителна%

концентрация%на%значими%

стопански%обекти,%да%се%

провери%дали%са%

заливаеми%
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2.2.2% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

културноPисторически%

обекти%

Висока:%%В%потенциално%

заливаемите%територии,%

както%и%при%миналите%

наводнения%попадат%

културноPисторически%

обекти.%

3% Повишаване%

защитата%на%

околната%среда%

3.1.% Подобряване%на%

защитата%на%

канализационните%

системи%

Ниска:%%В%моделираните%

заливаемите%територии%

попадат%4%обекта%на%

канализационните%

системи.%През%2015%година%

завършено%обновяване%на%

канализацията%на%града,%

вероятно%решен%проблем%

3.2.% Подобряване%на%

защитата%на%

индустриалните%обекти%

(основно%IPPC%и%SEVESO%

обекти)%

Висока.%%В%рамките%на%

заливаемите%територии%

попадат%ГПСОВ%и%

„Топлофикация”%–%Габрово.%

4% Подобряване%на%

подготвеността%и%

реакциите%на%

населението%

4.1.% Повишаване%на%

подготвеността%на%

населението%за%

наводнения%%%%

Висока.%Голям%брой%на%

засегнати%жители%при%

наводнение%–%минали%и%

моделирани%

4.2.% Подобряване%на%

реакциите%на%

населението%при%

наводнения%

Висока.%Голям%брой%на%

засегнати%жители%при%

наводнение–%минали%и%

моделирани%
%

%

%

%
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РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_041!(р.Росица!при!гр.Севлиево)!

!
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.Росица% и% притока% й% р.Чупрата% в% землището% на% гр.Севлиево% и% е% с%

дължина%около%14.8км.%Класифицирането%на%риска%в%РЗПРН%е%направено%на%база%моделиране%

на%потенциално%бъдещо%наводнение.%Има%данни%и%от%минали%събития,%но%те%са%регистрирани%

преди%1966г.%и%затова%не%са%взети%под%внимание%при%класификация%на%риска.%Високият%риск%е%

определен%на%база%два%критерия%–%засегнати%жители,%изчислени%на%6871%души%и%IPPC%и%SEVESO%
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предприятия.% В% групата% на% последните% в% потенциално% залятата% зона% попадат% автоматична%

галванична%инсталация%„ASMEGA“%и%инсталацията%за%производство%на%керамични%продукти%на%

„Идеал%Стандарт%България“.%Среден%е%рискът%по%критерия%за%засегнати%елементи%на%селищната%

канализация% P% общо% четири% (една% ГПСОВ% и% три% ГК),% и% нисък% по% критерия% за% пътна%

инфраструктура%–%засегнати%участъци%от%път%първи%клас%Е772.%Северната%част%от%РЗПРН%попада%

в% зона% по% НАТУРА% за% защита% на% хабитати% и% поради% наличието% на% замърсяващи% водите%

предприятия,%тя%може%да%бъде%подложена%на%риск.%

%
Река)Росица)след)големия)завой)при)гр.)Севлиево.%

%

!
Допълнителна!информация%
Информация)за)минали)наводнения)

Освен% регистрираните% в% ПОРН,% през% последните% години% в% района% на%

Севлиево%е%имало% още% две% наводнения% –2013% и% 2014% година.% Те% са% с% източник%

придошла%река%след%интензивни%

валежи.%Пораженията%са%значително%поPмалко,%отколкото%в%Габрово.%

%

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

В%участъка%на%р.%Росица%около%гр.%Севлиево%има%изградени%предпазни%диги.%Реката%пре
минав а% покрай% града% в% естествено% състояние.% Съществуват% възможности% за%

разливане% %към% дясната  широка  ниска  тераса  и  %по  %лявата  %поPвисока  %тераса,%  
където %са% разположени %квартали %от%града.% %
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%
Росица)срещу)гр.)Севлиево)

%

%

Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните% приоритети% и% цели% са% определени% въз% основа% на% обосновката% в% ПОРН% за%

определянето%на%този%район%като%РЗПРН.%Тяхната%степен%на%сигурност%е%определена%въз%основа%

на%събраната%допълнителна%информация.%

Приоритети)и)цели)за)р.)Росица)при)гр.)Севлиево)(BG1_APSFR_YN_041))

Приоритети! Цели!за!РЗПРН! Степен!на!сигурност!
1% Опазване%на%

човешкото%здраве%

1.1% Минимизиране%броя%на%

засегнатите%и%

пострадали%хора%при%

наводнения%

2% ПоPвисока%степен%на%

защита%на%

критичната%

инфраструктура%и%

бизнеса%

2.2.1% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

стопански%обекти%

Средна:%В%потенциално%

заливаемите%територии%се%

намира%заводската%

площадка%на%крупния%

индустриален%обект%

„Идеал%Стандарт%България”%

и%други%предприятия.%Да%се%

провери%за%съществуване%

на%предпазни%мерки%

3% Повишаване%

защитата%на%

околната%среда%

3.1.% Подобряване%на%

защитата%на%

канализационните%

системи%

Ниска:%Наскоро%е%

построена%ГПСОВ%с%

реконструкцията%на%

канализационните%

колектори.%!

Ниска:Има%информация %
за%наводнение%с%голям%

брой%човешки%жертви%пр

инаводнение%през%1939%

г.%
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3.2.% Подобряване%на%

защитата%на%

индустриалните%обекти%

(основно%IPPC%и%SEVESO%

обекти)%

Средна:%%Наличие%на%

индустриални%обекти%с%

висок%потенциал%за%

замърсяване%%при%

наводнение.%Да%се%провери%

за%съществуване%на%

предпазни%мерки%

4% Подобряване%на%

подготвеността%и%

реакциите%на%

населението%

4.1.% Повишаване%на%

подготвеността%на%

населението%за%

наводнения%%%%

Висока:%Има%информация%

за%наводнение%с%голям%

брой%човешки%жертви%при%

наводнението%през%1939%

год.%

4.2.% Подобряване%на%

реакциите%на%

населението%при%

наводнения%

Висока:%Има%информация%

за%наводнение%с%голям%

брой%човешки%жертви%при%

наводнението%през%1939%

год.%

%

%

%
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РЗПРН:!BG1_APSFR_YN_061!(р.Еленска!при!гр.Елена)!

!
РЗПРН,)съгласно)ПОРН)

!
Обосновка!в!ПОРН!относно!класифицирането!на!района!като!РЗПРН!
Обхваща%поречието%на%р.Еленска%в%землището%на%гр.Елена%и%малък%участък%от%р.Златаришка%

при%вливането%в%нея%на%р.Еленска%и%е%с%дължина%около%7.7%км.%Класифицирането%на%риска%в%

РЗПРН% е% направено% на% база% моделиране% на% потенциално% бъдещо% наводнение% и% данни% от%

минали%събития.%Високото%ниво%на%риск%е%определено%на%база%два%критерия%P%IPPC%и%SEVESO%

предприятия% и% обекти% от% културното% наследство.% В% рамките% на% потенциално% залятата%

територия%попада%инсталация%за%производство%на%стъкло%на%фирма%„Интериор%Глас“%и%къщатаP

музей% на% Иларион% Макариополски.% Средно% ниво% на% риск% има% по% критерия% за% селищни%

канализация,%като%в%заливната%зона%попадат%четири%СК.%Нисък%риск%има%по%критерий%засегнати%

жители,%изчислени%на%479%души,%и%засегнати%участъци%от%път%втори%клас%номер%53.%В%рамките%

на%населеното%място%речното%корито%на%р.Еленска%е%укрепено%с%подпорни%стени.%

%

Допълнителна!информация%
По%р.%Еленска%в%рамките%на%района%няма%андигирани%речни%участъци.%Реката%преминава%през%

гр.%Елена%в%коригиран%участък%в%добро%техническо%състояние.%В%региона%има%регистрирани%15%

наводнения,%включително%3%след%2000%година.%Наводнението%с%найPмного%потърпевши%е%през%

1960%година%с%около%1000%пострадали.%

%
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%
Река)Еленска)в)началото)на)гр.)Елена.)

%

%
Коригиран)участък)на)р.)Еленска)в)централната)част)на)град)Елена.)

%
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%
Река)Еленска)на)изхода)от)гр.)Елена.)Коригираният)градски)участък)

завършва)при)този)мост,)от)където)реката)тече)по)естественото)си)корито.%

%

%
Река)Златарка)малко)преди)вливането)на)р.)Еленска)в)нея.)

%

%

% %
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Заключение:!Приоритети!и!цели,!специфични!за!този!РЗПРН!
Специфичните% приоритети% и% цели% са% определени% въз% основа% на% обосновката% в% ПОРН% за%

определянето%на%този%район%като%РЗПРН.%Тяхната%степен%на%сигурност%е%определена%въз%основа%

на%събраната%допълнителна%информация.%

Приоритети)и)цели)за)р.)Еленска)при)гр.)Елена)(BG1_APSFR_YN_061)!

Приоритети! Цели!за!РЗПРН! Степен!на!сигурност!
2% ПоPвисока%степен%на%

защита%на%

критичната%

инфраструктура%и%

бизнеса%

2.2.1% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

стопански%обекти%

Ниска.%В%определените%в%

ПОРН%заливаеми%площи%не%

попада%фабриката%за%

производство%на%стъкло%в%

гр.%Елена;%реката%е%

коригирана;%няма%минали%

наводнения%

2.2.2% Подобряване%на%

защитата%на%значими%

културноPисторически%

обекти%

Ниска.%В%определените%в%

ПОРН%заливаеми%площи%не%

попадат%куртурноP

историческите%обекти%на%%

гр.%Елена;%;%реката%е%

коригирана;%няма%минали%

наводнения!
3% Повишаване%

защитата%на%

околната%среда%

3.2.% Подобряване%на%

защитата%на%

индустриалните%обекти%

(основно%IPPC%и%SEVESO%

обекти)%

Ниска.%В%определените%в%

ПОРН%заливаеми%площи%не%

попадат%индустриални%

обекти%%в%гр.%Елена;%;%реката%

е%коригирана;%няма%минали%

наводнения%

!

%

!

%


