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Приложение №16 

Приоритети и цели  за управление на риска от наводнения за 
Черноморски район на басейново управление на водите 

 

Определянето на целите и приоритетите при управлението на риска от 
наводненията за обхвата на Черноморския район за басейново управление на водите е 
извършено въз основа на Националния каталог от мерки и национални приоритети за 
управление на риска от наводнения, картите на заплахата и на риска от наводнения и 
актуална информация получена от компетентни институции и дружества. 

След извършеният преглед и анализ са изведени основните проблеми за всеки 
РЗПРН и са предложени конкретни цели по петте приоритета, както следва: 

 

1. РЗПРН скод и наименование BG2_APSFR_KA_01, Камчия - Долни чифлик ____ 3 

2. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_02, Камчия – Смядово ________ 4 

3. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_03, Камчия - Златар __________ 5 

4. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_04, Камчия-Шумен, __________ 6 

5. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_05, Камчия – Веселиново _____ 7 

6. РЗПРН с код и наменоевание BG2_APSFR_KA_06, Камчия - Кралево _________ 8 

7. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_07, Камчия – Руец ___________ 9 

8. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_08, Камчия – Търговище _____ 10 

9. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_09, Камчия – Вардун ________ 11 

10.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_10, Камчия - Котел__________ 12 

11.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_11, Камчия – Градец ________ 13 

12.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_12, Камчия – Гроздьово _____ 14 

13.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_13, Камчия - Върбица _______ 15 

14.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_01, Русокастренска – Русокастро
 ___________________________________________________________________ 16 

15.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_02, Господаревска – Люлин __ 17 

16.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_03, Факийска - Момина църква
 ___________________________________________________________________ 18 

17.РЗПРН с код и наименовние BG2_APSFR_MA_04, Средецка - Проход _______ 19 

18.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_06, Факийска - Факия _______ 22 

19.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_01, Провадийска – Провадия __ 23 
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20.РЗПРНс код и наименование BG2_APSFR_PR_02, Девненска – Суворово ____ 24 

21.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_03, Главница – Блъсково _____ 25 

22.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_04, Крива река - Нови пазар __ 26 

23.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_06, Главница – Комарево _____ 28 

24.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_07, Провадийска – Каспичан __ 29 

25.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_02, Айтоска - Айтос _________ 31 

26.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_03,  Чукарска - Равнец _______ 32 

27.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_04,- Хаджидере - Гълъбец ____ 34 

28.РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_SE_05, Дермендере - Черно море _ 35 

29.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_06, Садиевска - Съдиево _____ 36 

30.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_UI_01, Дяволска - Ясна поляна ___ 37 

31.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_UI_02, Младежка - Младежко ____ 38 

32.РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_01 Черно море - Дуранкулак _ 39 

33.РЗПРН код и наименование BG2_APSFR_BS_02,Черно море - Шабла ________ 40 

34.РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_03 Черно море – Балчик _____ 41 

35.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_04  Черно море - Варна ______ 42 

36.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_05, Черно море - Обзор ______ 42 

37.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_06, Черно море – Несебър ____ 43 

38.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_07  Черно море – Бургас ______ 44 

39.РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_08  Черно море – Созопол ____ 44 

40.РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_09  Черно море – Приморско _ 45 

41.РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_10, Черно море – Царево _____ 45 
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1. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_01, Камчия - Долни чифлик 
В РЗПРН попадат река Камчия и притоци с обща дължина 50 км и преминават 

покрай или през населените места к.к. Камчия, с. Детелина, гр. Долни Чифлик, с. 
Кривини. 

В него е включен потенциално опасния язовир „Долни чифлик“ 2, който за момента 
е в изправно техническо състояние. При евентуално наводнение особено уязвими са 
всички населени места - гр. Долни чифлик, с.Детелина, с.Кривини и к.к. Камчия. 

 
Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 - Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
общините Аврен и Долен чифлик (за населените места от обхвата на РЗПРН 
Камчия –Долен чифлик - с. Детелина, с. Кривини, гр. Долни чифлик и к.к. 
Камчия) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия –
Долен чифлик в общините Аврен и Долен чифлик (с. Детелина, с. Кривини, гр. 
Долни чифлик и к.к. Камчия) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти  - обхвата на РЗПРН в общините Аврен и Долен чифлик 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи - в общините 
Аврен и Долен чифлик (защита на ПСОВ – поддържане и правилна 
експлоатация на канализационна мрежа  и ПСОВ за к.к. Камчия, в останалите 
селища липсва; проблеми с отводняването)  

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в общините Аврен и Долен чифлик 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в общините Аврен и Долен чифлик 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините Аврен и Долен чифлик 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Аврен и Долен чифлик 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 
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 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в общините Аврен и Долен чифлик 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Аврен и 
Долен чифлик 

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
общините Аврен и Долен чифлик 

 

2. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_02, Камчия – Смядово 
В РЗПРН попадат река Камчия и притоци е с обща дължина 28 км и преминават 

покрай или през населените места гр. Смядово, с. Бял бряг, с. Янково и с. Кълново 
В разглеждания РЗПРН р. Камчия е коригирана с корито със земен, необлицован 

двойно трапецовиден профил, обрасло от храсти и дървесни видове. Левия приток 
Кремък дере е коригиран на около 2 км от заустването в р. Камчия и е със земен 
трапецовиден профил, силно обрасъл с храсталаци; в централната градска част на гр. 
Смядово минава Селска река, която има 250 м коригиран участък, но речното корито е 
непочистено, обрасло и затлачено с отпадъци. Останалите притоци са с естествени 
русла, обрасли с храсталаци и дървесни видове. 

В разглеждания РЗПРН попада потенциално опасния язовир „Янково“, който за 
момента е в изправно техническо състояние. При евентуално наводнение особено 
уязвими са всички населени места от РЗПРН.  

Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Смядово (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –Смядово 
(с. Бял бряг, с. Янково, гр. Смядово и с. Кълново) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Смядово в община Смядово (с. Бял бряг, с. Янково, гр. Смядово и с. Кълново) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
община Смядово (пътна инфраструктура) 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти - обхвата на РЗПРН в община Смядово 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Смядово 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Смядово 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община Смядово 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 
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 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Смядово 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Смядово 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Смядово 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Смядово 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Смядово 
 

3. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_03, Камчия - Златар  
В РЗПРН попадат река Златарска и притоци с обща дължина 29км и преминават 

покрай или през населените места с. Кълново, с.Златар и с. Суха река. Река Златарска от 
вливането й в р.Камчия до 1,284 км е коригирана със земен профил двоен трапец силно 
обрасла с храсти и дървета. Другите участъци /притоци са с естествено русло, силно 
обрасли с храсти и дървета. 

В разглеждания РЗПРН попадат два потенциално опасни язовира „Златар“ в 
изправно състояние и „Кълново“ на р. Капандере в неизправно състояние.  

Определените приоритети и цели са: 
 
Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от обхвата на РЗПРН Камчия –Златар (с.Кълново, с.Златар, с.Суха река) в 
общините Велики Преслав и Смядово 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия –
Златар (с. Кълново, с.Златар, с.Суха река) в общините Велики Преслав и 
Смядово 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти - обхвата на РЗПРН в общините Велики Преслав и Смядово 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в общините Велики Преслав и Смядово 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините Велики Преслав и Смядово 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Велики Преслав и Смядово 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в общините Велики Преслав и Смядово 
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 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН  в общините Велики 
Преслав и Смядово 

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН 
общините Велики Преслав и Смядово 

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн общините Велики Преслав и Смядово 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Велики Преслав и Смядово 

 

4. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_04, Камчия-Шумен,  
В РЗПРН попадат река Камчия и притоци с обща дължина от 97 км и обхващат 

населените места гр. Шумен, с. Кълново, с. Ивански, с. Дибич, с. Радко Димитриево, с. 
Салманово, с. Мараш, с. Хан Крум, с. Миланово, гр. Велики Преслав, с. Драгоево.  

Река Камчия по протежение на 14 км в община Шумен е коригирана с корита със 
земен, необлицован трапецовиден профил, обрасла с храсти и дървета; 10км от р. Врана 
в община Велики Преслав е коригирана със земен трапецовиден профил, обрасла с 
храсти и дървета; р. Карамишка е коригирана на 5км и е с земен трапецовиден профил 
силно обрасла. Останалите притоци, които минават през населени места са коригирани 
в населените места и с естествени русла извън тях като са силно обрасли с храсти и 
дървета. 

Има три потенциално  опасни язовира – „Салманово“ в изправно техническо 
състояние над с.Салманово; язовир „Шумен“ и язовир „Дибич“, разположени един над 
друг и разположени над с. Дибич, също в изправно състояние.  

Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвими населени места са с. Драгоево, гр. Велики Преслав, с. Миланово, с. 
Хан Крум, с. Салманово, с. Радко Димитриево, гр. Шумен, с. Дибич, с. Ивански, с. 
Кълново. 

 
Определените приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
общините Велики Преслав, Шумен и Смядово (за населените места от обхвата 
на РЗПРН Камчия –Шумен в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово (гр. 
Велики Преслав, с.Миланово, с.Мараш, с.Хан Крум, с.Салманово, с.Радко 
Димитриево, гр.Шумен, с. Дибич) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Шумен в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово (гр.Велики Преслав, 
с.Миланово, с.Мараш, с.Хан Крум, с.Салманово, с.Радко Димитриево, гр. 
Шумен, с. Дибич) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Велики Преслав, Шумен и Смядово(пътна инфраструктура - 5 
бр.мостове; трафопост; жп гара-с.Хан Крум)  4 броя опасни язовири (Дервиша, 
Златар, Драгоево и Фисека) 
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 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти - обхвата на РЗПРН - в общините Велики Преслав, Шумен и 
Смядово 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово - 
резерват Патлейна 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Велики Преслав, Шумен и Смядово 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в общините Велики Преслав, Шумен и 
Смядово 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Велики 
Преслав, Шумен и Смядово 

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Велики Преслав, Шумен и Смядово 

 

5. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_05, Камчия – Веселиново 
В РЗПРН попадат попада р.Брестова с естествено русло, обрасло с храсти и 

дървета, с дължина 3 км минава през с.Веселиново. Моделирането на потенциалната 
заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. 
Веселиново.  

Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
община Смядово (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –
Веселиново - с. Веселиново) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Веселиново  

 Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 
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 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
община Смядово (пътна инфраструктура) 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Смядово 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Смядово 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Смядово 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Смядово 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Смядово 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Смядово 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Смядово 
 

6. РЗПРН с код и наменование BG2_APSFR_KA_06, Камчия - Кралево  
В РЗПРН попада река Кралевска и притоци с обща дължина 14 км и населените 

места с. Кралево, с. Певец, с. Дългач. Реките са с естествени русла, обрасли с храсти и 
дървета, почистени в населените места.  Моделирането на потенциалната заплаха от 
наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвими населени места са с. Певец, с. 
Кралево.  

Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Търговище (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия – Кралево 
- с. Певец, с.Кралево, с.Дългач, с.Кралево) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии в община Търговище – от обхвата на 
РЗПРН Камчия – Кралево(с. Певец, с.Кралево, с.Дългач, с.Кралево) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  
(пътна инфраструктура) 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в община Търговище 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 
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Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения - в община 
Търговище 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Търговище 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Търговище 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Търговище 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения  в община Търговище 
 

7. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_07, Камчия – Руец 
В РЗПРН попадат част от приток на река Камчия и река Калайджи с дължина 

5км, обхващаща с.Руец – с естествено русло, обрасло с храсти и дървета, и малък 
язовир – „Руец“ в неизправно състояние в близост до с.Руец. Моделирането на 
потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Руец. 

 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Търговище (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия - с. Руец) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – Руец 
(с. Руец) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти  - обхвата на РЗПРН в община Търговище 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в община Търговище 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 

Приоритет №4  Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище 
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 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения - в община 
Търговище 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Търговище 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Търговище 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Търговище 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения  в община Търговище 
 

8. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_08, Камчия – Търговище 
В РЗПРН попадат река Врана и притоци с обща дължина 33км и обхваща 

населените места гр. Търговище, с Разбойна, с.Пролаз. Река Врана минава през гр. 
Търговище, където е коригирана в централната градска част. С монолитна 
стоманобетонова облицовка. Останалите притоци са с естествени русла, силно обрасли 
с храсти и дървета. 

За района потенциално опасен е язовир „Вардун“, разположен над с. Пролаз, 
засега в изправно техническо състояние. Моделирането на потенциалната заплаха от 
наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвими населени места са гр. Търговище, 
с. Разбойна, с. Пролаз. 

 
Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Търговище - (за населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –
Търговище - гр. Търговище, с. Разбойна, с. Пролаз) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Търговище (гр. Търговище, с. Разбойна, с. Пролаз) 

 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти  - обхвата на РЗПРН в община Търговище 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Търговище 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 

 
Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 
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 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Търговище 

 
Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Търговище 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Търговище 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Търговище 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Търговище 
 

9. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_09, Камчия – Вардун 

В РЗПРН попада участък от река Драгановска и притоци с обща дължина 4 км и 
обхваща населеното място с Вардун. Реките са с естествено русло, обрасли с храсти и 
дървета, почистени в населеното място. Моделирането на потенциалната заплаха от 
наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. Вардун 

Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
община Търговище (населените места от обхвата на РЗПРН Камчия – Вардун (с. 
Вардун) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Вардун (с. Вардун) 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Търговище 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Търговище (информираност и подготовка на населението в случай на риск от 
наводнения) 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Търговище 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите и УРН в община Търговище 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Търговище 
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 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Търговище 

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в община Търговище 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Търговище 

 

10. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_10, Камчия - Котел  

В РЗПРН попадат река Котленска и притоци с обща дължина 8 км. Реките в 
обхвата на гр. Котел са коригирани, обрасли с храсти и дървета и замърсени с 
отпадъци. Останалите участъци са с естествено русло, силно обрасли. Моделирането на 
потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е гр. Котел. 

Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
община Котел - населените места от обхвата на РЗПРН Камчия – Котел (гр. 
Котел) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Котел (гр. Котел) 

 Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в община Котел - гр. Котел- природонаучен музей; ВиК-район 
Котел; автогара; ПАБ; Медицински център; водоизточник Изворите; 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
община Котел (пътна инфраструктура – 3 бр. мостове, участък от главен път 
Котел Сливен и път Котел-Омуртаг) 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти  - обхвата на РЗПРН в община Котел (2 бр. бензиностанции; 
Подстанция на НЕК) 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Котел (Котленска планина – обект 
BG0000117 защитена зона по местообитания; Котленска планина – обект 
BG0002029 защитена зона по директивата за птиците)  

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Котел (организиране на периодични информационни кампании за 
заинтересованите институции и населението  за предпазване от наводнения) 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Котел (разработване на програми и планове за  оказване помощ и съдействие на 
населението при наводнения) 
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Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Котел 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Котел 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Котел 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в част от община Котел 
 

11. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_11, Камчия – Градец  

В РЗПРН попадат участъци от река Луда Камчия и притоци с обща дължина 19 
км и обхваща населените места с Катунище, с.Градец и с.Ичера. Реките са с естествени 
русла с каменисто дъно, по-малко обрасли и коригирани в границите на населените 
места по границите с пътищата. Уязвими са и трите населени места от наводнения. 
 
Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения  в 
обхвата на РЗПРН Камчия –Градец част от община Котел и община Сливен  
(с.Катунище, с. Градец, с.Ичера) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Градец в част от община Котел и община Сливен (с.Катунище, с. Градец, 
с.Ичера) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
община Котел и община Сливен 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти  - обхвата на РЗПРН в община Котел и община Сливен 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  в община Котел и община Сливен  

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Котел и община Сливен 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Котел и община Сливен 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 
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 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при  УРН в община Котел и община Сливен 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Котел и 
община Сливен 

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Котел и община Сливен 

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в община Котел и община Сливен 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Котел и община Сливен 

 

12. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_12, Камчия – Гроздьово 

В РЗПРН попадат участък от р. Камчия и притоци с обща дължина 309 км  и 
обхваща населените места с.Гроздьово, с.Дъбравино. Река Камчия е коригирана със 
земен, необлицован трапецовиден профил, дигирана едностранно и двустранно, 
обрасла от храсти и дървета. Притоците на реката са с естествени русла, силно обрасли 
с храсти и дървета. Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този 
РЗПРН показа, че особено уязвими населени места са с. Гроздьово, с. Дъбравино. 
Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - в 
община Долен чифлик и община Аврен (с.Гроздьово, с. Дъбравино) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Гроздьово (с.Гроздьово, с. Дъбравино) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
община Долен чифлик и община Аврен  (пътна инфраструктура –с.Сава – с. 
Цонево; ж.п. линия Дългопол-Варна) 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти - обхвата на РЗПРН и в община Долен чифлик и община 
Аврен 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони - в община Долен чифлик и община Аврен 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Долен чифлик и община Аврен 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Долен чифлик и община Аврен 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Долен чифлик и община Аврен 
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Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при наводнения в община Долен чифлик и община 
Аврен 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от 
наводнения в община Долен чифлик и община Аврен 

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с  управление 
на риска от наводнения в община Долен чифлик и община Аврен 

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Долен чифлик и община Аврен 

 

13. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_KA_13, Камчия - Върбица  
В РЗПРН попадат река Герила и притоци с обща дължина 7км и обхваща 

населено място гр.Върбица. В населеното място река Върбица е с земен и необлицован 
профил, но в централната част на населено място е с подпорни стени от каменна 
зидария, речното корито е затлачено и обрасло на места. Моделирането на 
потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е гр. Върбица. 

Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от населените места от обхвата на РЗПРН Камчия –Върбица (с.Върбица) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от обхвата на РЗПРН Камчия – 
Върбица (с.Върбица) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура   в 
община Върбица  (пътна инфраструктура -  5 броя моста) 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти  - обхвата на РЗПРН в община Върбица 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони  

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Върбица 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Върбица 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 
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 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за  устройственото 
планиране на териториите при наводнения в община Върбица 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от 
наводнения в община Върбица  

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с  управление 
на риска от наводнения в община Върбица  

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Върбица 

 

14. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_01, Русокастренска – 
Русокастро 
Разглежданият участък от река Русокастренска и притоци с обща дължина 53 км 

обхваща населените места с. Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. 
Константиново. В долния си участък река Русокастренска е коригирана със земен 
трапец с двустранни диги в участък от 7 км. Другите реки в обхвата на РЗПРН са с 
естествени русла, обрасли. 

Има наличие на потенциално опасния язовир „Черково” в неизправно 
техническо състояние. Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвими населени места са с. Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, 
с. Константиново. 

 Определените приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо общините Карнобат и Камено 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо общините Карнобат и 
Камено. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
общините Карнобат и Камено 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо общините Карнобат и Камено 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Карнобат и Камено 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към общините Карнобат и Камено 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените 
места в РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено 
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 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН включващо общините Карнобат и Камено 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места включващ РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените 
места включващ РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН в общините Карнобат и Камено 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места 
включващ РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
общините Карнобат и Камено 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в това число включващи РЗПРН от общините Карнобат и Камено 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в населените места от общините Карнобат и Камено 

 

15. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_02, Господаревска – Люлин 
Разглежданият участък от река Господаревска и притоци с обща дължина 8 км 

обхваща населеното място с. Люлин. Реките в РЗПРН са с естествено русло, силно 
обрасло с храсти и дървета. 

Заплахата от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено 
място е с. Люлин. Определени приоритети и цели са: 

 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с.Люлин, община Стралджа 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с.Люлин, община Стралджа 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените 
места в РЗПРН основно с.Люлин, община Стралджа 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 
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 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с.Люлин, община Стралджа 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващ РЗПРН  с.Люлин, община Стралджа 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения населените 
места, включващ РЗПРН с.Люлин, община Стралджа 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН община Стралджа 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, 
включващ РЗПРН главно с. Люлин от община Стралджа 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Стралджа 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в това число, включващи община Стралджа 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Стралджа и в частност на с.Люлин 

 

16. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_03, Факийска - Момина 
църква 

Разглежданият участък от река Факийска и притоци с обща дължина 9 км 
обхваща населеното място с. Момина църква. Реките в РЗПРН са с естествено русло, 
обрасло с храсти и дървета. 

Два потенциално опасни малки язовира застрашават РЗПРН като се намират в 
или в непосредствена близост: язовир „Василева кория” в неизправно техническо 
състояние и язовир „Дачковица” в изправно техническо състояние. Потенциалната 
заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. 
Момина църква. 

Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
на територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец. 
Застрашено е цялото население на с. Момина църква при авария на три 
потенциално опасни язовира - Дачковица (имот №001270); Пъздерковица 
(001048) и Василева кория (имот 000778) 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН, включващо с. Момина 
църква, община Средец. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на 
РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец. 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура на територията, включващо с. Момина църква, община Средец. 
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Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец.  

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, 
община Средец. 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи на с. Момина 
църква, община Средец  

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони на територията на РЗПРН включващо с. Момина 
църква, община Средец. 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии на територията, включваща с. Момина църква, община 
Средец. 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на 
територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец  

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  на 
територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община Средец 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН на територията на РЗПРН община Средец 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН от община Средец за 
територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на, 
община Средец за  територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн втова число и територията на РЗПРН, включващо с. Момина 
църква, община Средец 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения на територията на РЗПРН, включващо с. Момина църква, община 
Средец 

 

17. РЗПРН с код и наименовние BG2_APSFR_MA_04, Средецка - Проход 
Разглежданият участък от река Средецка и притоци с обща дължина 5 км 

обхваща населеното място с. Проход. Реките в РЗПРН са с естествено русло, силно 
обрасло с храсти и дървета. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Проход.  

Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
на територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община Средец. 
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 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН, включващо с. Проход, 
община Средец.  

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на 
РЗПРН, включващо с. Проход, община Средец. 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община Средец. Пътни участъци.  

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти на територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община 
Средец. 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи на с. Проход, 
община Средец.. Няма изградена 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони на територията на РЗПРН включващо с. Проход, 
община Средец. Няма СОЗ; ЗЗ "Средецка река". 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии  на територията на РЗПРН, включващо с. Проход, община 
Средец. 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на 
територията на с. Проход, община Средец. 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на с. 
Проход, община Средец.    

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН на община Средец. 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН от община Средец за 
територията на РЗПРН, включващо с. Проход,. 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на 
община Средец. 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн на река Средецка и в частност на територията на РЗПРН, 
включващо с. Проход, община Средец. 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения на територията на община Средец. 
 

18. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_05, Факийска - Голямо 
Буково  
Разглежданият участък от река Факийска и притоци с обща дължина 6 км 

обхваща населеното място с. Голямо Буково. Реките в РЗПРН са с естествено русло, 
силно обрасло с храсти и дървета. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо  
е с. Голямо Буково.   
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Определени приоритети и цели са: 
 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец.  

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН, включващо с. Голямо 
Буково, община Средец. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на 
РЗПРН включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, 
община Средец. 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, 
община Средец. 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо 
Буково, община Средец. 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии на територията на РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, 
община Средец.  

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на 
територията на РЗПРН включващо с. Голямо Буково, община Средец.     

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН на община Средец. 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН на територията на 
РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община Средец. 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на 
община Средец. 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн на река Факийска – РЗПРН, включващо с. Голямо Буково, община 
Средец. 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения на община Средец. 
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19. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_MA_06, Факийска - Факия 
Разглежданият участък от река Факийска и притоци с обща дължина 6 км 

обхваща населеното място с. Факия. Реките в РЗПРН са с естествено русло, силно 
обрасло с храсти и дървета. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Факия.  

Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии на РЗПРН включващо с. Факия, 
община Средец.  

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот на територията на 
РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 1 бр. възлова подстанция 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община 
Средец. 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура на 
територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец. 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община 
Средец. 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи на територията, 
включваща с. Факия, община Средец. 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, 
община Средец. Няма СОЗ; ЗЗ "Западна Странджа" BG0002066 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии на територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община 
Средец. 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения на 
територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец.  

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на 
територията на РЗПРН, включващо с. Факия, община Средец.   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН на територията на община Средец. 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН на територията на 
РЗПРН включващо с. Факия, община Средец. 
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 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН на 
община Средец. 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн на река Факийска в това число и от територията на РЗПРН, 
включващо с. Факия, община Средец. 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения на територията община Средец. 
 

20. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_01, Провадийска – Провадия 

В РЗПРН попадат река Провадийска и притоци с обща дължина 69 км и обхваща 
населените места гр. Провадия, с.Житница, с. Царевци, с.Юнак, с.Казашка река, 
с.Синдел, с.Тръстиково, с.Разделна, гр.Белослав, гр.Девня. 

Река Провадийска е двустранно андигирана извън населените места и 
коригирана в регулацията на гр. Провадия. Потенциална заплаха от наводнения има за 
гр. Провадия, с.Житница, с.Юнак, с.Синдел, с.Тръстиково, с.Разделна, гр.Девня.  
Определени приоритети и цели са: 

 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (обществени и жилищни сгради в 
населените места в обхвата на РЗПРН Провадийска - Провадия (гр. Провадия, с. 
Царевци, с. Юнак, с.Синдел, с.Тръстиково, с.Разделна, гр. Белослав, гр. Девня) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии в общините Провадия, Аврен, 
Белослав, Девня (наличие на канализация и ПСОВ- гр. Провадия, канализация и 
ПСОВ гр. Девня; в повечето селища има проблеми с отводняването) 

 Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (гр. Провадия – 
сградата на общината 2 бр. училища; с. Юнак – кметството, читалището, с. 
Царевци, с.Синдел-ж.п.гарата, с.Тръстиково – жп гарата, училище, читалище, 
кметството; с.Разделна – ж.п. гара, училище, кметство, гр. Белослав, гр. Девня – 
жп гара, общината, МБАЛ, ДЦК, 2 бр. училища 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (ж.п. линия Юнак-Синдел; пътища 
между населените места) 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обектив общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи в общините 
Провадия, Аврен, Белослав, Девня (наличие на канализация и ПСОВ- гр. 
Провадия, канализация и ПСОВ гр.Девня; в повечето селища има проблеми с 
отводняването) 

 Цел 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и 
SEVESO обекти) в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня (Агрополихим 
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АД; Полимери АД; Солвей соди; Циментов завод; Депо за неопасни отпадъци; 
помпени станции; складове; бензиностанция Петрол- гр. Провадия) 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 
планиране на териториите при УРН в общините Провадия, Аврен, Белослав, 
Девня 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Провадия, 
Аврен, Белослав, Девня 

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Провадия, Аврен, Белослав, Девня 

 

21. РЗПРНс код и наименование BG2_APSFR_PR_02, Девненска – Суворово 

В РЗПРН BG2_APSFR_PR_02 – Девненска - Суворово попадат участък от река 
Девненска и притоци е с обща дължина 4,39 км и обхваща населеното място гр. 
Суворово. 

Река Провадийска е двустранно андигирана извън населените места и 
коригирана в регулацията на гр. Провадия. Потенциална заплаха от наводнения има за 
гр. Провадия, с.Житница, с.Юнак, с.Синдел, с.Тръстиково, с.Разделна, гр.Девня 

Преди гр.Суворово реката и протоците й са с естествени русла, обрасли с храсти 
и дървета. В гр.Суворово, р. Девненска е с корито със земен необлицован трапецовиден 
профил, почистен от храсти и дървета, но на места с  отпадъци. През града корекцията 
продължава като покрит канал с правоъгълен профил 6,00/2,00 м и дължина 95,00м под 
централния площад. След гр.Суворово реката е с естествено русло силно обрасло с 
храсти и дървета. 

Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвимо населено място е гр. Суворово. 
Определените приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Девненска - Суворово в 
община Суворово (гр. Суворово) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии в община Суворово (гр. Суворово) 
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 Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в община Суворово (гр. Суворово – жп гара, училище; община 
и музей) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
община Суворово (гр. Суворово - пътна инфраструктура, земеделски площи 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти  в община Суворово (гр. Суворово  - мелница; ел. 
подстанция; 2 бр. зърнобази; автоцентър 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Суворово (гр. Суворово) 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Суворово (гр. Суворово) 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Суворово  

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Суворово  

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 
планиране на териториите  при УРН в община Суворово  

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Суворово  
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Суворово  
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Суворово  
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Суворово 
 

22. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_03, Главница – Блъсково 

В РЗПРН попадат река Главница с обща дължина 10 км и обхваща с. Блъсково. 
Реките са с естествено русло, силно обрасли с храсти и дървета. Моделирането на 
потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Блъсково. 

 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  
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 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Главница - Блъсково в 
община Провадия (с. Блъсково) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии в община Провадия (с. Блъсково) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
община Провадия (пътна инфраструктура – път с. Ботево-с.Оброчище) 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в община Провадия (с. Блъсково) 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Провадия (с. Блъсково) 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии в община Провадия (с. Блъсково) 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Провадия (с. Блъсково-липса на информираност и подготовка на населението в 
случай на риск от наводнения) 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Провадия (с. Блъсково) 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Провадия (с. Блъсково) 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Провадия (с. 
Блъсково) 

 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Провадия (с. Блъсково) 

 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в община Провадия (с. Блъсково) 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Провадия (с. Блъсково) 
 

23. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_04, Крива река - Нови пазар 

В РЗПРН попадат участък от река Провадийска с притока Крива река с обща 
дължина 20км и обхваща населените места гр.Нови пазар и с.Енево. реките извън 
населените места са с естествено русло, силно обрасло с храсти и дървета. Реката 
преминава в корекция през гр.Нови пазар. 

Потенциално опасни са язовирите „Нови пазар 1“ и „Нови пазар 2“, в момента в 
изправно техническо състояние и язовир „Енево“ в неизправно състояние. 

Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвими населени места са гр. Нови пазар, с. Енево. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  



Стр.27 

 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Крива река - Нови пазар 
в община Нови пазар (гр. Нови пазар и с. Енево) 

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии в община Нови пазар (наличие на 
канализация и ПСОВ в гр. Нови пазар, с. Енево няма канализация) 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
община Нови пазар(пътна инфраструктура – местни и между селищни пътища) 

 Цел 2.2  Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в община Нови пазар 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи в община Нови 
пазар (защита на канализацията и ПСОВ) 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Нови пазар 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Нови пазар 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Нови пазар 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Нови пазар 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Нови пазар 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Нови пазар 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Нови пазар 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Нови пазар 
 

24. РЗПРН с код и наименованив BG2_APSFR_PR_05, Мадара – Мадара 

В РЗПРН попадат река Мадара и приток с обща дължина 8 км и обхваща 
с.Мадара. В разглеждания РЗПРН р.Мадара и приток са с естествено русло, обрасло с 
храсти и дървета. В района е наличен потенциално опасен язовир „Кюлевча“ в момента 
в изправно техническо състояние. Моделирането на потенциалната заплаха от 
наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. Мадара. 
Антропогенна заплаха при отсъствие на адекватна експлоатация и мониторинг на 
язовир „Кюлевча”. 

 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  
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 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Мадара-Мадара (гр. 
Мадара) в община Шумен  

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии в община Шумен  

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
община Шумен  

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в община Шумен  

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Шумен  

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Шумен  

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Шумен  

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 
планиране на териториите при УРН в община Шумен  

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Шумен  
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Шумен  
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Шумен 
 

25. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_06, Главница – Комарево 

В РЗПРН  попадат участък от река Главница и приток с обща дължина 6 км  и 
охваща с.Комарево.Речните участъци са с естествено русло, обрасли силно с храсти и 
дървета, почистено в чертите на с.Комарево. Моделирането на потенциалната заплаха 
от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. Комарево. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  
 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 

наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Главница – Комарево 
(с. Комарево) от община Провадия  

 Цел 1.2 Осигуряване бързо  отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии – от община Провадия 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 
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 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти от община Провадия 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 
 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 

територии и защитените зони от община Провадия 
 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 

крайречни територии от община Провадия 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 
 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения от община 

Провадия 
 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения от община 

Провадия  

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 
 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 

планиране на териториите при УРН в община Провадия 
 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Провадия 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Провадия 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Провадия 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Провадия 
 

26. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_PR_07, Провадийска – Каспичан 

В РЗПРН попадат участък от река Провадийска и притоци с обща дължина 8 км 
и обхваща населеното място гр.Каспичан. Реките са с естествено русло, обрасло с 
храсти и дървета. Потенциално опасен за това РЗПРН се явява язовир“Кюлевча“ , в 
момента в техническа изправност.  

Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвимо населено място е гр. Каспичан. Антропогенна заплаха при отсъствие 
на адекватна експлоатация и мониторинг на язовир „Кюлевча”. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве  
 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 

наличие на хора в населените места в обхвата на РЗПРН Провадийска - 
Каспичан (гр. Каспичан) в община Каспичан  

 Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от урбанизираните територии в община Каспичан 

Приоритет №2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
община Каспичан 

 Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в община Каспичан 

Приоритет №3 Повишаване на защитата на околната среда 
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 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 
територии и защитените зони в община Каспичан 

Приоритет №4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 
 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 

Каспичан 
 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 

Каспичан 

Приоритет №5 Подобряване на административния капацитет за УРН 
 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 

планиране на териториите и УРН в община Каспичан 
 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Каспичан 
 Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 

община Каспичан 
 Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 

речен басейн в община Каспичан 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Каспичан 
 

27. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_01, Бяла – Оризаре 

Разглежданият участък от река Бяла и приток с обща дължина 8 км обхваща 
населените места с. Оризаре и с. Гюльовца. Реките в РЗПРН са с естествено русло, 
обрасло до силно обрасло с храсти и дървета;   

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвими 
населени места са с. Оризаре, с. Гюльовца. 

 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, 
община Несебър 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, 
община Несебър. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община 
Несебър 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
РЗПРН, обхващашо с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 
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 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените 
места в РЗПРН основно с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и 
SEVESO обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. 
Оризаре, община Несебър 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, 
община Несебър 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Гюльовица и с. Оризаре, община 
Несебър 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващ РЗПРН с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените 
места, включващ РЗПРН с. Гюльовица и с. Оризаре, община Несебър 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН община Несебър 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, 
включващ РЗПРН главно с. Гюльовица и с. Оризаре от  община Несебър 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Несебър 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в това число, включващи община Несебър 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Несебър и в частност на с. Гюльовица и с. Оризаре 

 

28. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_02, Айтоска - Айтос 
Разглежданият участък от река Айтоска и притоци с обща дължина 49 км 

обхваща населени места гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено, с. Свобода, гр. Бургас. 
Реките в РЗПРН са коригирани в района на Нефтохим със земен, необлицован 
трапецовиден профил, почистен от храсти и дървета и в гр. Айтос, съответно в 
участъци с монолитна стоманобетонова облицовка и трапецовиден профил и в 
участъци с подпорни стени от каменна зидария. В останалите  участъци реките имат 
естествено русло, обрасло до силно обрасло с храсти и дървета; 

Наличие на потенциално опасния язовир „Парка” в неизправно техническо 
състояние и се намира над гр. Айтос. Потенциалната заплаха от наводнение в този 
РЗПРН показа, че особено уязвими населени места са гр. Айтос, гр. Българово, гр. 
Камено, гр. Бургас. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо населените места на общините 
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 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо населените места на 
общините. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
населените места на общините 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо населените места на общините 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
РЗПРН, обхващащо населените места на общините 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към населените места на общините 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените 
места в РЗПРН основно на населените места на общините 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и 
SEVESO обекти) в територията на РЗПРН, включващо населените места на 
общините 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН, включващо населените места на общините 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо населените места на общините 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващ РЗПРН   на  населените места,  на общините 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените 
места, включващ РЗПРН населените места на общините 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН на общините 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, 
включващ РЗПРН главно населените места на общините 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в на 
общините 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в това число включващи териториите на общините 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в  на общините и в частност на  населените места 

 

29. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_03,  Чукарска - Равнец 

Разглежданият участък от река Чукарска и притоци с обща дължина 12 км 
обхваща населеното място с. Равнец. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло до 
силно обрасло с храсти и дървета;     
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Наличие на потенциално опасния язовир „Трояново” в изправно техническо 
състояние. Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено 
уязвимо населено място е с. Равнец. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с. Равнец, община Бургас 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН включващо с. Равнец, община Бургас 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
РЗПРН обхващащо с. Равнец, община Бургас 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с. Равнец, община Бургас. 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в с. Равнец в 
РЗПРН основно на с. Равнец, община Бургас 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и 
SEVESO обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН, включващо  с. Равнец, община Бургас 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Равнец, община Бургас 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в с. 
Равнец включващ РЗПРН на  с. Равнец, община Бургас 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в  
населените места, включващ РЗПРН  с. Равнец, община Бургас 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН община Бургас 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, 
включващ РЗПРН главно с. Равнец, община Бургас 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Бургас 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целите 
речни басейни в това число, включващи териториите на община Бургас 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Бургас и в частност на с. Равнец 
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30. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_04,- Хаджидере - Гълъбец 

Разглежданият участък от река Хаджидере и притоци с обща дължина 7 км 
обхваща населеното място с. Гълъбец. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло 
до силно обрасло с храсти и дървета;   

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Гълъбец. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с. Гълъбец, община Поморие 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
РЗПРН, обхващащо с. Гълъбец, община Поморие 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с. Гълъбец, община Поморие 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН 
основно на с. Гълъбец, община Поморие 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и 
SEVESO обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община  
Поморие 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Гълъбец, община Поморие 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващ РЗПРН на с. Гълъбец, община Поморие 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в населените 
места, включващи РЗПРН с. Гълъбец, община Поморие 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН община Поморие 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в  населените места 
включващ РЗПРН главно с. Гълъбец, община Поморие 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Поморие 
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 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целите 
речни басейни в това число, включващи териториите на община Поморие 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Поморие и в частност на с. Гълъбец 

 

31. РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_SE_05, Дермендере - Черно море 

Разглежданият участък от река Дермендере и притоци с обща дължина 17 км 
обхваща населени места с. Рудник, с. Черно море. Реките в РЗПРН са с естествено 
русло, обрасло до силно обрасло с храсти и дървета. 

Наличие на потенциално опасния язовир „Дермен дере” в изправно техническо 
състояние. Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено 
уязвими населени места са с. Рудник, с. Черно море. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. 
Поморие, общините Поморие и Бургас 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо  с. Рудник, с. Черно море и гр. 
Поморие, общините Поморие и Бургас. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, 
общините Поморие и Бургас 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
РЗПРН, обхващащо  с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие 
и Бургас 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, 
общините Поморие и Бургас 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН 
основно  на с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и 
SEVESO обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море 
и гр. Поморие, общините Поморие и Бургас 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. 
Поморие, общините Поморие и Бургас 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Рудник, с. Черно море и гр. 
Поморие, общините Поморие и Бургас 
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Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващ РЗПРН на с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, 
общините Поморие и Бургас 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в населените 
места, включващи РЗПРН с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините 
Поморие и Бургас 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН общините Поморие и Бургас 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в  населените места 
включващ РЗПРН главно с. Рудник, с. Черно море и гр. Поморие, общините 
Поморие и Бургас 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
общините Поморие и Бургас 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целите 
речни басейни, в това число, включващи териториите на  общините Поморие и 
Бургас 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Поморие и Бургас и в частност на с. Рудник, с. Черно 
море и гр. Поморие 

 

32. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_06, Садиевска - Съдиево 

Разглежданият участък от река Садиевска и притоци с обща дължина 7 км 
обхваща населеното място с. Съдиево. Реките в РЗПРН са с естествено русло, обрасло 
до силно обрасло с храсти и дървета; 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Съдиево. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и 
Бургас 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос 
и Бургас. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
РЗПРН, обхващащо с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 
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 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените 
места в РЗПРН основно с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

 Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и 
SEVESO обекти) в територията на РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините 
Айтос и Бургас 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и 
Бургас 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН, включващо с. Съдиево, общините Айтос и 
Бургас 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващ РЗПРН  с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения  населените 
места, включващ РЗПРН с. Съдиево, общините Айтос и Бургас 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН за общините Айтос и Бургас 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, 
включващ РЗПРН главно с. Съдиево от  общините Айтос и Бургас 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
общините Айтос и Бургас 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в това число, включващи  общините Айтос и Бургас 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Айтос и Бургас и в частност на с. Съдиево 

 

33. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_UI_01, Дяволска - Ясна поляна 

Разглежданият участък от река Дяволска и приток с обща дължина 4 км обхваща 
населеното място с. Ясна поляна. (1) В целия обхват на РЗПРН река Дяволска е 
коригирана със земен, необлицован профил, умерено обрасъл с храсти и дървета; (2) 
Левият приток на река Дяволска, който се влива под с. Ясна поляна е с естествено 
русло, силно обрасло с храсти и дървета. 

Вероятна опасност от преливане на язовир „Ясна поляна”. Потенциалната 
заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. 
Ясна поляна. 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община 
Приморско 
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 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община 
Приморско. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с. Ясна поляна, община Приморско 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община Приморско 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с. Ясна поляна, община Приморско 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените 
места в РЗПРН основно с. Ясна поляна, община Приморско 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН, включващо с. Ясна поляна, община 
Приморско 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН включващо с. Ясна поляна, община Приморско 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващи с. Ясна поляна, община Приморско 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на 
населените места, включващи с. Ясна поляна, община Приморско 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН за община Приморско 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, 
включващ РЗПРН главно с. Ясна поляна от  община Приморско 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Приморско 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в това число, включващи община Приморско 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Приморско и в частност на с. Ясна поляна 

 

34. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_UI_02, Младежка - Младежко 

Разглежданият участък от река Младежка и притоци с обща дължина 7 км 
обхваща населеното място с. Младежко. Реките в обхвата на РЗПРН са с естествени 
русла, обрасли с храсти и дървета като в рамките на с. Младежко има къси коригирани 
участъци. 

Потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо 
населено място е с. Младежко.  

Определени приоритети и цели са: 
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Приоритет №1: Опазване на човешкото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
в заливаемите територии на РЗПРН,  включващо с. Младежко, община Бургас 

 Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения от територията на РЗПРН включващо с. Младежко, община Бургас. 

 Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН, включващо 
с. Младежко, община Бургас 

 Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната 
инфраструктура в РЗПРН, включващо с. Младежко, община Бургас 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

 Цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти в РЗПРН към с. Младежко, община Бургас 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в населените 
места в РЗПРН основно с. Младежко, община Бургас 

 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони в РЗПРН включващо с. Младежко, община Бургас 

 Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и 
крайречни територии в РЗПРН включващо с. Младежко, община Бургас  

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
населените места, включващ РЗПРН с. Младежко, община Бургас 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в населените 
места на РЗПРН с. Младежко, община Бургас 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН  

 Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 
планиране на териториите и УРН за община Бургас 

 Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН в населените места, 
включващ РЗПРН главно с. Младежко от  община Бургас 

 Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН в 
община Бургас 

 Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия 
речен басейн в това число, включващи община Бургас 

 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в община Бургас и в частност на с. Младежко 

 
 

35. РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_01 Черно море - Дуранкулак 

Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 14 км обхваща 
Дуранкулашкото суходолие, населеното място с. Дуранкулак, Дуранкулашкото езеро и 
участък от морския бряг. Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този 
РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е с. Дуранкулак. Заплаха е 
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установена и за ресторант до брегозащитна каменно-насипна дамба защитаваща 
къмпинг „Дуранкулак“ от абразия.  

Блато „Блатата“ е хидравлично свързано с морето и въздействието на солената 
вода в случай на наводневие не би оказало неприемливо екологично въздействие.  
Блато „Карталийско“ е хидравлично свързано с морето и въздействието на солената 
вода в случай на наводневие не би оказало неприемливо еколочигно въздействие. Блато 
„Дуранкулашко“ е хидравлично свързано с морето и въздействието на солената вода в 
случай на наводневие не би оказало неприемливо еколочигно въздействие.  
   
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
с.Дуранкулак 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

 Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
територии и защитени зони – Дуранкулашко езеро  

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения  в 
Дуранкулак 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в Дуранкулак 
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции в 

Дуранкулак 
 

36. РЗПРН код и наименование BG2_APSFR_BS_02,Черно море - Шабла 

Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 15 км обхваща Шабленското 
суходолие, населеното място гр. Шабла, Шабленското езеро и участък от морския бряг. 
Блатото е хидравлично свързано с морето и въздейсвието на солената вода в случай на 
наводневие не би оказало неприемливо еколочигно въздействие.  

Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвимо населено място е гр. Шабла. Установена е заплаха за резиденция и две 
двуетажни вили край плажа. Засягат се зелени територии край „Шабленско езеро“. 
  
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Шабла 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 
 Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 

територии и защитени зони – Шабленско езеро 
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Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община  
Шабла 

 Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община  
Шабла 

 Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Шабла 
 Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения   
 

37. РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_03 Черно море – Балчик 
  
  Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 31 км обхваща р. Батовска и 
р. Екренска, населените места гр. Балчик, к.к. „Албена”, с. Кранево и участък от 
морския бряг. Река Батовска е некоригирана., а река Екренска е коригирана в 
населеното лмясто с трапецоивидно бетоново корито. Моделирането на потенциалната 
заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвими населени места са гр. 
Балчик, к.к. „Албена”, с. Кранево. 

Цялото крайбрежие на Балчик е защитено с брегозащитна и вълнозащитна 
каменно-насипна дамба и система от буни. Това изключва необходимостта от 
изграждане на нови съоражения.  
 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
община Балчик, кк Албена и с.Кранево (за населените места от обхвата на 
РЗПРН) 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса  

 Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура,   

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

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

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения    
 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения      

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Балчик и 
Каварна  
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 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Балчик и Каварна 

 

38. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_04  Черно море - Варна 
Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 36 км обхваща населените 

места гр. Варна, с. Казашко, с. Езерово и с. Страшимирово, Варненското езеро и 
участък от морския бряг. Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този 
РЗПРН показа, че особено уязвими населени места са места гр. Варна, с. Казашко, с. 
Езерово и с. Страшимирово. 
 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения в 
общините Варна и Белослав (за населените места от обхвата на РЗПРН) 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса  

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура  в 
общините Варна и Белослав (пътна инфраструктура) 

Приоритет №3: Повишаване защитата на околната среда 

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

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините Варна и Белослав 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Варна и Белослав 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН  в общините Варна и 
Белослав  

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Варна и Белослав 

 

39. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_05, Черно море - Обзор 
  

Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 18 км обхваща р. Панаирдере, р. 
Двойница, дерета, вливащи се в морето, населеното място гр. Обзор и участък от 
морския бряг. Реките Панаирдере и Двойница са некоригирани. Деретата, вливащи се в 
морето, са некоригирани и обрасли с дървета и храсти. Моделирането на потенциалната 
заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е гр. 
Обзор. 
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Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от обхвата на РЗПРН в общините Бяла и Обзор 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса  

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините  Бяла и Обзор 

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините Бяла и Обзор 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Бяла и Обзор 

Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Бяла и 
Обзор  

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Бяла и Обзор 

 

40. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_06, Черно море – Несебър 
 

Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 27 км обхваща р. Ахелой, р. 
Хаджидере, населените места к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, с. Равда и с. Ахелой и 
участък от морския бряг.  Река Ахелой  и река Хаджидере са некоригирани.  
Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвими населени места са к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, с. Равда и с. Ахелой. 
   
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет №1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 
 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 

от обхвата на РЗПРН в общините  Несебър и Поморие 

Приоритет №2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса  

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Несебър и Поморие  

Приоритет №4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 
 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 

общините Несебър и Поморие  
 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 

Несебър и Поморие  
Приоритет №5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Несебър и 
Поморие  
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 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините Несебър и Поморие  

 

41. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_07  Черно море – Бургас 
  

Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 73 км обхваща р. Айтоска, 
населените места гр. Поморие и гр. Бургас, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, 
Бургаско езеро и Мандренско езеро и участък от морския бряг. Река Айтоска е 
некоригирана. Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН 
показа, че особено уязвими населени места са гр. Поморие и гр. Бургас. 
 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от обхвата на РЗПРН в общините Поморие, Бургас, Камено и Средец 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса  

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
общините Поморие, Бургас, Камено и Средец   

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

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

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

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините  Поморие, Бургас, Камено и Средец 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините 
Поморие, Бургас, Камено и Средец  

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините   
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в общините   
 

42. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_08  Черно море – Созопол 
Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 16 км обхваща населеното 

място гр. Созопол и участък от морския бряг. Моделирането на потенциалната заплаха 
от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е гр. Созопол. 
 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 
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 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от обхвата на РЗПРН в община Созопол   

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса  

 Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура в 
община Созопол   

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Созопол   

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Созопол   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в община Созопол   
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в община Созопол   
 

43. РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_09  Черно море – Приморско 
Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 14 км обхваща р. Дяволска, р. 

Караагач, населените места гр. Приморско, гр. Китен и с. Лозенец и участък от морския 
бряг. Река Дяволска е андигирана от дясната страна, река Караагч не е коригирана.  
  Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН показа, че 
особено уязвими населени места са гр. Приморско, гр. Китен и с. Лозенец. 
 
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от обхвата на РЗПРН в общините  Приморско и Царево 
 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в 
общините  Приморско и Царево 

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в общините  
Приморско и Царево 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините  Приморско 
и Царево 

 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 
наводнения в общините  Приморско и Царево 

 

44. РЗПРН с код и наименование  BG2_APSFR_BS_10, Черно море – Царево 
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Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 9 км обхваща р. Ливсово дере, 
населеното място гр. Царево и участък от морския бряг. Река Лисово дере е 
некоригирана. Моделирането на потенциалната заплаха от наводнение в този РЗПРН 
показа, че особено уязвимо населено място е гр. Царево. 
   
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от обхвата на РЗПРН в община Царево, гр.Царево 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Царево   

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Царево   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Царево   
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в общините  Царево  
 

45. РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_BS_11 Черно море – Ахтопол  
Разглежданият участък от РЗПРН с обща дължина 4 км обхваща населеното 

място гр. Ахтопол и участък от морския бряг. Моделирането на потенциалната заплаха 
от наводнение в този РЗПРН показа, че особено уязвимо населено място е гр. Ахтопол. 
  
Определени приоритети и цели са: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

 Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения - 
от обхвата на РЗПРН в община Царево, гр.Ахтопол   

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

 Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения в община 
Царево   

 Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения в община 
Царево   

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН 

 Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН в общините Царево   
 Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения в общините  Царево  
 


