План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

БДЗБР

РЗПРН

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

ЗБР

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Цел(и)

Каталоже
н№

PREP484,1 REAC96

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

PREP39REAC86

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

5.5 (5.4)

PREP8REAC55

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

5.2 (5.4,
5.5)

PREP10REAC57

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Мярка

5.5 (5.2,
5.4)

5.3 (5.5)

5.2 (4.2,
5.4, 5.5)

5.2 (4.2,
5.4, 5.5)

5.3 (5.2,
5.4, 5.5)

5.5 (5.4)

5.5 (5.3,
5.4)

5.5 (5.3,
5.4)

PREP13REAC60

PREP46REAC94

PREP11REAC58

PREP17REAC64

PREP20REAC66

PREP25REAC72

PREP26REAC73

PREP27REAC74

PREP30REAC77

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

МОСВ и БД

РБ, ОП

Специално организирани събития за получаване на
Провеждане на обучителна и информационна кампания
знания, информация и развитие на умения в случай на
по проблемите свързани с наводненията
наводнение

БД, общини

РБ на БД, общини, ОП

висок

висок
Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

Осигуряване на дву-, три- и многостранни дейности за
координиране на мерките и дейностите по защита от
наводнения, обмяната на информация и т.н. за достигане
на общи съгласувани действия в рамките на национални
и трансгранични водни басейни

МОСВ

неприложимо

Обмяна на знания и опит

Осигурява трансфер на знания, опит и полезна
информация от водеща организация към други
реципиенти.

БД, общини

РБ на БД, общини

Координация и сътрудничество между всички
Координация в рамките на единна система за спасяване
управленски нива (национално, басейново и местно) от
при наводнения
единната спасителна система

МВР;МОСВ; БД

неприложимо

Организация и информиране на заинтересованите
страни надолу по речното течение

Засилена комуникация в рамките на целия речен басейн

БД; ГЗ

РБ

Информиране и осигуряване на широк достъп до
прогнози за водните нива, оттока и опасноста от
струпвания на лед.

Достъп до информация на всички заинтересовани
страни

МОСВ, НИМХ-БАН

РБ

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни

Предоставяне на необходимата информация в реално
време за количеството на водните ресурси на
заинтересованите лица и обществеността в целия речен
басейн

МОСВ; НИМХ;БД

РБ

Създаване на капацитет на компетентните органи
(РИОСВ или БД)

Назначаване на допълнителни служители, възлагане на
външни изпълнители, обучения и преквалификация за
придобиване на хидроинженерна квалификация,
допълнително натоварване на експертите по места

МОСВ

РБ

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на
други държави

В съответствие с държавната политика за двустранно и
многостранно сътрудничество и след съгласуване по
нормативно установения ред на дейности в
международни райони за басейново управление

МОСВ; БД

РБ

Участие на БД в съвети по устройство на територията

Изготвяне на писмени становища при разглеждане на
хидроенергийни и хидротехнически системи и
съоръжения, за които са издадени разрешителни по реда
на Закона за водите, включително и за защита от
вредното въздействие на водите

БД

РБ

МОСВ ; БД

РБ

БД

РБ

висок

среден

висок

висок

висок

висок

висок

висок

среден

Повишаване на контрола съобразно
предизвикателствата на наводненията за: a) състоянието
и проводимостта на речните легла и на заустващите
съоръжения;
б) извършването на дейности в речните легла; в)
изпълнението на програмите от мерки в ПУРН; г)
дейностите по регулиране нивото на подземните води
при опасното им повишаване или понижаване;
Повишаване капацитета на БД за извършване на контрол
д) дейностите за защита на водосборните басейни от
водна ерозия; е) изграждане и поддържане на
укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по
морския бряг за защита от вълновото въздействие;
ж) мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите,
нанесени от природните наводнения, провеждани в
съответствие с ПУРН
висок

Информиране на обществеността и провеждане
обществено обсъждане на различните етапи и на
проекта за ПУРН
4.1 (4.2)

Параметри

Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е необходима и с цел
индивидуално разпознаване на риска и на
възможностите за действие.

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приорите
т на
мярката

Участие на обществеността в разработване и обсъждане
на ПУРН

висок

1

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

БДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

ЗБР

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

1.1 (1.4,
5.4, 5.5)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Каталоже
н№

PRE15PREP1RR6REAC16

PRE27REAC28

PRE27REAC28

Приорите
т на
мярката

Мярка

др.

много
висок

много
висок

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

Изграждане на системи за ранно предупреждение за
района на ЗБР като част от националната система

МОСВ, НИМХ-БАН

РБ, ОПОС

Почистване на речния участък за осигуряване
преминаване на висока вълна по р. Глазне от вливането Участък от реката с дължина 10 км, ширина 15 м, обща
на р. Бъндерица и р. Демяница до с. Баня, включително площ 150 дка
в района на 12 броя мостове

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
Републикански бюджет

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

75 000

0

0

0

0

0

75 000

Ежегодно почистване на речния участък за осигуряване
преминаване на висока вълна по р. Глазне от вливането Участък от реката с дължина 10 км, ширина 15 м, обща
на р. Бъндерица и р. Демяница до с. Баня, включително площ 150 дка
в района на 12 броя мостове
0

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

225 000

0

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански
Областна администрация бюджет/ОП

Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършена поддръжка на
защитни съоръжения

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

среден
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационно състояние на защитните съоръжения
по левия и десния бряг на на р. Глазне в гр. Банско (3.5
км всеки бряг или общо 7 км)

2.1'

PREP21REAC68

1.1 (1.4,
2.1, 5.4)

PRE50PRO35REAC123 среден

1.1 (1.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE60PRO45REAC133 висок

1.1 (1.4)

PRE60PRO45REAC133 висок

1.1 (1.4)

2017

много
висок

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
1.2

2016

Параметри

PRE60PRO45REAC133 висок

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

27 000

Поддръжка в добро техническо състояние на защитните
диги по левия и десния бряг на р. Глазне в гр. Банско
Ежегодна поддръжка на участък с дължина 7 км
(3.5 км всеки бряг или общо 7 км)
84 000
Изграждане на диги от габиони и едри декоративни
камъни) по десния бряг на р. Дамяница (дейности
щадящи природата в рамките на парк Пирин – 200м)

84 000

84 000

84 000

504 000

0

0

0

0

0

52 500

Участък с дължина 100 м и височина 0.5 м
714

Алтернатива 2: Изграждане на прегради от чували с
пясък по левия бряг на р. Глазне срещу лифт станция
(участък с дължина 70 м и височина 0.5 м)

84 000

Участък с дължина 200 м и височина 2 м
52 500

Алтернатива 2: Изграждане на прегради от чували с
пясък по левия бряг на р. Глазне в участъка 500 м над
лифт станция (участък с дължина 100 м и височина 0.5
м)

84 000

0

0

0

0

0

714

Участък с дължина 70 м и височина 0.5 м
501

0

0

0

0

0

501

Алтернатива 2: Изграждане на прегради от чували с
пясък по десния бряг на р. Глазне 150 м преди пресечка
Участък с дължина 60 м и височина 0.5 м
на ул. Глазне и ул. Еделвайс (участък с дължина 60 м и
височина 0.5 м)
429

0

0

0

0

0

429

Изграждане на прегради от чували с пясък по десния
бряг на р. Глазне 100 м след пресечката на ул. Глазне и
Участък с дължина 120 м и височина 0.5 м
ул. Еделвайс (участък с дължина 120 м и височина 0.5
м)
858
Алтернатива 2: Изграждане на прегради от чували с
пясък по левия бряг на р. Глазне при жп моста на р.
Глазне след ул. Патриарх Евтимий (участък с дължина
330 м и височина 0.5 м)

0

0

0

0

0

858

Участък с дължина 330 м и височина 0.5 м
2 358

0

0

0

0

0

2 358

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по десния бряг на р. Глазне
Участък с дължина 200 м
при лифт станция (участък с дължина 200 м и височина
0.5 м)
2 000

0

0

0

0

0

2 000

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по левия бряг на р. Глазне
Участък с дължина 200 м
срещу пресечката на ул. Глазне и ул. Еделвайс (участък
с дължина 200 м и височина 1 м)
4 000
Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по левия бряг на р. Глазне
от пресечката на ул. Иконом К. Чучулайн и ул. Христо
Смирненски до ул. Патриарх Евтимий (участък с
дължина 700 м и височина 1.5 м)

0

0

0

0

0

4 000

Участък с дължина 700 м, височина на панелите 2 м,
дължина на панел - 1 м
28 000

2

0

0

0

0

0

28 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Приоритет 2

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Приоритет 5

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

1.1 (1.4)

1.1 (1.4)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

PRE60PRO45REAC133 висок

PRE60PRO45REAC133 висок

Мярка

др.

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

1.2 (3.1)

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

11 000

2 000

Изпомпване на води от най-засегнатите райони в гр.
Банско по двата бряга на р. Глазне - 1000 г. вълна

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

др.

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

0

0

0

10 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 284
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

360

10 000

0

0

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

среден

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

3

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация/ МВР

Общински бюджет/
Бюджет на МВР

Проведена обучителна
информационна кампания по
проблоемите на наводненията

Подобрена подготвеност
Брой проведени събития; Брой участници в
на населението за
събитията
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Общинска
администрация

-

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

15 000

5 000

42 000

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

9 000

ежегодно 30 участника
1 500

Общинска
администрация

4 200

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

3 600

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

60 000

ежегодно 50 участника

нисък

Изградено защитно
съоръжение

2 160

Изготвяне на 12000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Общински бюджет

43 284

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

Общинска
администрация

324 000

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

Индикатори за целево
изпълнение

10 200

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Индикатори за текущо изпълнение

2 000

32.40 дка жилищни и смесени жилищни райони
0

Очакван резултат

11 000

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
средно дневно количество на заустваните отпадъчни
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
води от 7214 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

Осигурява се храна, вода, медикаменти и подслон за
всички евакуирани жители на ден. Броят на
евакуираните жители се определя от засегнатата
жилищна площ, средната полезна площ на 1 жилище 72 кв. м и средния брой членове на 1 домакинство за
област Благоевград - 2.7 човека
'брой евакуирани - 102

324 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2018

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по десния бряг на р. Глазне
Учатък с дължина 100 м и височина 1 м
пред РУП-Банско (участък с дължина 100 м и височина
1 м)

среден

RR12REAC103 среден

2017

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по десния бряг на р. Глазне Участък с дължина 550 м, височина на панел 1 м,
от ул. Цар Симеон до жп линията на теснолинейка
дължина на панелите 2 м
(участък с дължина 550 м и височина 1 м)

Евакуация на хората от най-засегнатите райони в гр.
Банско по двата бряга на р. Глазне - 1000 г. вълна
1.3 (1.4)

2016

Параметри

9 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

Банско

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Цел(и)

PRE30REAC31

5.1

5.1 (5.4)

PRO11REAC38

PRE20REAC21

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

PRE19REAC20

Приорите
т на
мярката

0

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

висок

0

висок

1.1 (1.4,
5.4)

1.1 (1.2,
1.4)

PRE1-RR1REAC1
среден

0

Изграждане на защитна стоманобетонова стена по
левия и десния бряг на р. Глазне

PRE56PRO41REAC129 висок

1.3 (2.2)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

PRO59REAC146 среден

PRE27REAC28

5 000

2 500

5 000

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

560 000

700 000

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

6 908

6 908

6 908

6 908

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000

200 000

0

0

0

0

2

2

72 500
Почистване на коритото на р.Еленовско дере за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 6-те моста и устието на реката.

среден

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Издадени забрани/ограничения
Брой издадени забрани/ограничения; Брой
за строителство в зони с риск
общини, издали забрани/ограничения
от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет
/ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършена поддръжка мостове

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Бюджет на ВиК
оператора

Изградена нова
канализационна мрежа

Завършени етапи от изпълнението на
поръчката за изграждане на канализация

Повишена защита на
околната среда

ВиК оператор

Бюджет на ВиК
оператора

Изградена нова
канализационна мрежа

Завършени етапи от изпълнението на
поръчката за изграждане на канализация

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

2 500

5 000

30 000

6 908

41 445

0

0

0

2 300

0

500 000

2

5

0

72 500

Участък с дължина 2050 м, средна ширина на коритото
15 м
15 375

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

0 1 400 000

Почистване на коритото на р. Благоевградска Бистрица
Участък с дължина 7250 м, средна ширина на коритото
за осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
20 м
светлите отвори на 15-те моста и устието на реката.
висок

-

30 000

Изграждане на нова канализациона мрежа с
необходимия капацитет (удължаване на съществуващия Оперативни разходи за изграждане на колектор с
колектор до достигането му до бъдещата площадка на
дължина 500 м
ПСОВ - 500 м)
0

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

90 000

Изграждане на нова канализациона мрежа с
необходимия капацитет (удължаване на съществуващия Инвестиционни разходи за изграждане на колектор с
колектор до достигането му до бъдещата площадка на
дължина 500 м
ПСОВ - 500 м)
50 000

Индикатори за целево
изпълнение

0

0.23 дка техническа инфраструктура
2 300

Индикатори за текущо изпълнение

0

0
0

Изпомпване на води от залети обекти на техническата
инфраструктура, разположени в заливаемата зона на
левия и десния бряг на р. Глазне - 1000 г. вълна

6 908

Очакван резултат

0

Поддръжка в добро техническо състояние на мостовете
на мостовете на р. Глазне в гр. Банско (12 броя мостове: светъл отвор на 12 моста общо: 230.25 м2
автомостове, пешеходен мост, жп мост)

нисък

PRO59REAC146 среден

PRE27REAC28

2020

Участък с площ 50 дка

среден

др.

1.2 (3.1)

2019

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на мостовете на р. Глазне 40 ч. за експертни становища и организиране на 1
в гр. Банско (12 броя мостове: автомостове, пешеходен комисия на компетентни държавни органи
мост, жп мост)

2.2 (1.3)

Приоритет 3

15 000

140 000
Залесяване по левия бряг и заливаемите тераси на р.
Глазне (р. Бъндерица) с подходящи дървесни видове 50 дка

2018

Участък с дължина 2*350 м, височина 2.5 м, широчина
0,5 м

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекти на
техническата инфраструктура, разположени в
заливаемата зона на левия и десния бряг на р. Глазне

1.2 (3.1)

2017

0

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

PRE49PRO34REAC121 среден

PREP212,1 REAC68

2016

Параметри

среден

PRO13REAC41

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

Мярка

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

2.1 (2.2,
5.1)

Повишаване защитата
на околната среда

Банско

Каталоже
н№

0

15 375

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Благоевград Приоритет 1

1.2

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Благоевград Приоритет 1

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приорите
т на
мярката

Мярка

2.1'

2.1'

2.1'

1.1 (1.4)

1.2 (1.3)

4.1

др.

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PREP21REAC68

PREP21REAC68

PREP21REAC68

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

Общински бюджет/
Общинска
администрация/
Републикански
Областна администрация бюджет/ОП

Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Извършено обследване
администрация/
Републикански бюджет
Областна администрация

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет
/ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

среден

много
висок

много
висок

Почистване на коритото на р.Струма за осигуряване
преминаването на висока вълна в т.ч. светлия отвор на
"Покровнишкия" мост и устието на реката.

Участък от реката с дължина 4950 м, средна ширина 15
м, обща площ 74 дка
37 000

Почистване на коритото на р. Четирка за осигуряване
преминаването на висока вълна в т.ч. светлия отвор на
"Покровнишкия" мост и устието на реката.

0

0

0

0

0

37 000

Участък с дължина 2800 м, средна ширина на коритото
15 м
21 000

0

0

0

0

0

21 000

Ежегодно почистване на коритото на р. Благоевградска
Бистрица за осигуряване преминаването на висока
Участък с дължина 7250 м, средна ширина на коритото
вълна в т.ч. светлите отвори на 15-те моста и устието на 20 м
реката.
висок

много
висок

много
висок

много
висок

0
Ежегодно почистване на коритото на р. Ел. дере за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 6-те моста и устието на реката и
устието на реката.

Ежегодно почистване на коритото на р. Струма за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на моста ("Покровнишкия" мост)

43 500

43 500

43 500

43 500

217 500

9 225

9 225

9 225

9 225

9 225

46 125

Участък от реката с дължина 4950 м, средна ширина 15
м, обща площ 74 дка
0

Ежегодно почистване на коритото на р. Четирка за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на моста ("Покровнишкия" мост)

43 500

Участък с дължина 2050 м, средна ширина на коритото
15 м
0

22 200

22 200

22 200

22 200

22 200

111 000

Участък с дължина 2800 м, средна ширина на коритото
15 м
0

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на защитните стени на
река Благоевградска Бистрица в гр. Благоевград

12 600

12 600

12 600

12 600

12 600

63 000

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

27 000

Ежегодно обследване на техническото и
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
експлоатационното състояние на бетоновото корито на
комисия на компетентни държавни органи
р. Еленовско дере в гр. Благоевград
среден

5 000
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на дигите на р. Струма в
гр. Благоевград

RR17REAC108 висок

висок

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

30 000

40 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

PRE49PRO34REAC121 среден

PREP48REAC96

2016

Параметри

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Каталоже
н№

5 000
Участък с дължина 400 м и височина на защитните
стени - 3 м.
- Габионите са изработени от двойно-усукана телена
мрежа с диаметър 3мм, размер на окото 8х10 см,
покритие Zn - 255гр/м2, запълнени с едър трошен речен
камък. Размер на габионите височина 1 м, ширина 1 м и
Изграждане на защитна стена от габиони в комбинация
дължина 2.5 м, общ обем камък за 1 габион - 2.5 м3.
със залесяване (биологично укрепване)
Габионите се подреждат на 3 реда: основа - 1 габион с
размери височина 1 м, ширина 2 м и дължина 2 м, 2-ри
ред - същия като основата и 3-ти ред - 1 габион с
размери височина 1 м, ширина 1 м и дължина 2 м. Общ
брой габиони 1мХ1мХ2м - 400 бр, 1мХ1мХ1м - 200 бр.
- залесяване на 1 дка

39 050

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

30 000

39 050

Отстраняване на запушвания от съборени мостове,
сгради и други вкл. наносите (твърди вещества,
разрушени обекти) на р. Струма, между праг№2 и праг
№3

Участък с дължина 500м и широчина 70м с обем на
изземване 70000 м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА, стопанин
РБ чрез МКВП
на увредената
инфраструктура

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззети
материали

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

Общинска
администрация

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

360

5

360

360

360

360

360

2 160

Общински бюджет

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Благоевград Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Благоевград Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Благоевград Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Благоевград Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Благоевград Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

Приорите
т на
мярката

Мярка

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

10 000
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

600
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

5.1

5.1 (5.4)

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

2.1 (2.2,
5.1)

др.

PRE30REAC31

PRO11REAC38

PRE20REAC21

PRE19REAC20

PRO13REAC41

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

4 060

4 060

4 060

4 060

4 060

4 060

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

0

висок

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

6

0

0

0

0

0

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

-

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
Брой проведени обучения; Брой участници
опит на служителите в
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

0

9 000

9 000
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000

30 000

Обща площ за залесяване - 50 дка
2 500

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

42 000

0

среден

PRE1-RR1REAC1
среден

1 500

Общински бюджет

5 000

ежегодно 30 участника

среден

висок

1 500

Общинска
администрация

15 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Индикатори за целево
изпълнение

24 360

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Индикатори за текущо изпълнение

3 600

ежегодно 50 участника

среден

Очакван резултат

60 000

Изготвяне на 70000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове
3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

2018

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2017

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2016

Параметри

2 500

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Благоевград Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

Мярка

2016

Параметри

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Обща площ за залесяване - 25 дка

PRE1-RR1REAC1
среден

1 250

0

0

0

0

0

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

PRE1-RR1REAC1
среден

2 500

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Струма с подходящи дървесни видове
3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

2 500

2.1'

2.1'

2.1'

PREP21REAC68

PREP21REAC68

PREP21REAC68

5 000

5 000
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 15-те моста над р.
Благоевградска Бистрица, в т.ч. и защитните прагове в
гр. Благоевград

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1.3'

PREP57RR23REAC114 нисък

1.3'

PREP57RR23REAC114 нисък

1.3 (3.3)

PRE4PRO1REAC5

PRE53PRO38REAC126 среден

5 000
Оценка на щетите, устойчивостта и годността за
ползване на засегнати от наводнения сгради и
инфраструктура

Оценка на щетите, устойчивостта и годността за
ползване на засегнати от наводнения сгради и
инфраструктура

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

250
Оценка на щетите, устойчивостта и годността за
ползване на засегнати от наводнения сгради и
инфраструктура

0

0

0

0

0

Оценка на щетите, устойчивостта и годността за
ползване на засегнати от наводнения сгради и
инфраструктура

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Почистване на коритото на р. Джерман в целия I-ви
участък - 3 050 м - за осигуряване преминаването на
висока вълна в т.ч. светлите отвори на 2-та моста.

0

0

7

0

0

0

0

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършено обследване
бюджет на АПИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършено обследване
бюджет на АПИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена оценка на щетите,
устойчивостта и годността за
ползване на засегнатите от
наводнения сгради

Завършени етапи от провеждането на
оценката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена оценка на щетите,
устойчивостта и годността за
ползване на засегнатите от
наводнения сгради

Завършени етапи от провеждането на
оценката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена оценка на щетите,
устойчивостта и годността за
ползване на засегнатите от
наводнения сгради

Завършени етапи от провеждането на
оценката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена оценка на щетите,
устойчивостта и годността за
ползване на засегнатите от
наводнения сгради

Завършени етапи от провеждането на
оценката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински
бюджет/бюджет на БД

Възстановена връзка на
наводняемо езеро с р. Струма

Завършени етапи на изпълнение на проекта

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

250

250

250

10 800

0 2 750 000

Участък от реката с дължина 3050 м, средна ширина 15
м
22 875

МЗХ-ИАГ

250

Изграждане на земно-насипна дига по левия бряг на р.
Благоевградска Бистрица, долно течение, с височина 3 м Височина: 3 м
(преместване на съществуващите земни насипи и
Дължина: 2 200 м
повишаване на височината на бреговете)
275 000 1 100 000 1 375 000

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

30 000

Общ обем за почистване/изземване: 1800 м3
10 800

Залесена площ (дка)

30 000

0
250

Извършено залесяване

30 000

0
250

Бюджет на ИАГ

30 000

0

среден

нисък

5 000

МЗХ-ИАГ

2 500

0
250

Възстановяване на връзките на наводняемото езеро с р.
Струма, за намаляване на скороста и повишаване на
водозадържането.

5 000

Индикатори за целево
изпълнение

2 500

40 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

1.3'

PRE27REAC28

5 000

среден

PREP57RR23REAC114 нисък

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

0

Индикатори за текущо изпълнение

2 500

Ежегодно обследване на техническото и
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
експлоатационното състояние на 5 моста и 3 прага на р.
комисия на компетентни държавни органи
Четирка

1.3'

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

0

40 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

PREP57RR23REAC114 нисък

1.1 (1.4,
5.4)

0

Ежегодно обследване на техническото и
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
експлоатационното състояние на "Покровнишкия" мост
комисия на компетентни държавни органи
над р. Струма.

PREP21REAC68

Благоевград Приоритет 1

2 500

среден

2.1'

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

0

Обща площ за залесяване - 50 дка

PRE1-RR1REAC1
среден
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 6-те моста над
р.Еленовско дере, в т.ч. и защитните прагове в гр.
Благоевград

0

Обща площ за залесяване - 50 дка

PRE1-RR1REAC1
среден

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Четирка с подходящи дървесни видове

0

Очакван резултат

1 250

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. Ел.
Обща площ за залесяване - 50 дка
дере с подходящи дървесни видове

Благоевград Приоритет 3

Приоритет 1

Приорите
т на
мярката

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове

Повишаване защитата
на околната среда

Дупница

Каталоже
н№

0

22 875

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

1.2

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приорите
т на
мярката

Мярка

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

др.

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

2016

Параметри

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Каталоже
н№

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ АПИ/
НКЖИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
бюджет на АПИ/ бюджет Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
на НКЖИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ АПИ/
НКЖИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

среден

много
висок

Почистване на коритото в целия II-ри участък на р.
Джерман - от началото на гр. Дупница срещу
Промишлена зона - "Север"/базата на Евромикс
Участък от реката с дължина 1050 м, средна ширина 15
(строителни смеси) - до устието на р. Отовица - 1 050 м. м
- за осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлия отвор на автомоста на ул. "Орлинска".

много
висок

Почистване на коритото в целия III-ти участък на р.
Джерман - от устието на р. Отовица - до устието на р.
Участък от реката с дължина 2350 м, средна ширина 15
Дупнишка Бистрица - 2 350 м. - за осигуряване
м
преминаването на висока вълна в т.ч. светлите отвори на
6-та моста над реката

висок

Почистване на коритото в целия IV-ти участък на р.
Джерман - от устието на р. Дупнишка Бистрица - до ж.пУчастък от реката с дължина 2450 м, средна ширина 15
моста на линията Дупница-Бобов дол - 2 450 м. - за
м
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 4-та моста над реката

много
висок

Почистване на коритото в целия V-ти участък на р.
Джерман - от ж.п-моста (вкл) на линията ДупницаБобов дол - до края на гр. Дупница (срещу базата на
Феникс-ресурс/на десния десния бряг) - 1 900 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 4-та моста над реката

много
висок

18 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 250

0

0

0

0

0

23 100

Участък от реката с дължина 3150 м, средна ширина 10
м

много
висок

Почистване на коритото на р. Тополница в целия
засегнат участък - от с. Пиперево, общ. Дупница - до
устието на реката в р. Джерман - 3 150 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 5-те моста над реката

Участък от реката с дължина 3200 м, средна ширина 5 м

много
висок

Почистване на коритото на р. Джубрена в целия
засегнат участък - от вливането на р. Табачица - до
устието на реката в р. Тополница - 3 200 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 7-те моста над реката

18 500

15 750

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 625

18 375

13 725

13 725

13 725

13 725

13 725

23 100

18 500

15 750

8 000

68 625

Ежегодно почистване на коритото в целия II-ри участък
на р. Джерман - от началото на гр. Дупница срещу
Промишлена зона - "Север"/базата на Евромикс
Участък от реката с дължина 1050 м, ширина 15 м
(строителни смеси) - до устието на р. Отовица - 1 050 м.
- за осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлия отвор на автомоста на ул. "Орлинска".
0

много
висок

Ежегодно почистване на коритото в целия III-ти
участък на р. Джерман - от устието на р. Отовица - до
устието на р. Дупнишка Бистрица - 2 350 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 6-та моста над реката

много
висок

Ежегодно почистване на коритото в целия IV-ти
участък на р. Джерман - от устието на р. Дупнишка
Бистрица - до ж.п-моста на линията Дупница-Бобов дол Участък от реката с дължина 2450 м, ширина 15 м
- 2 450 м. - за осигуряване преминаването на висока
вълна в т.ч. светлите отвори на 4-та моста над реката

4 725

4 725

4 725

4 725

4 725

0

8

10 575

11 025

10 575

11 025

10 575

11 025

10 575

11 025

10 575

11 025

Почистено корито на река/дере

23 625

Участък от реката с дължина 2350 м, ширина 15 м
0

Почистено корито на река/дере

14 250

Ежегодно почистване на коритото на р. Джерман в
целия I-ви участък - 3 050 м за осигуряване
Участък от реката с дължина 3050 м, ширина 15 м
преминаването на висока вълна в т.ч. светлите отвори на
2-та моста.
0

Почистено корито на река/дере

7 875

Почистване на коритото на р. Отовица - от преди с.
Самораново - до устието на реката в р. Джерман - 4 620 Участък от реката с дължина 4620 м, средна ширина 10
м. - за осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч. м
светлите отвори на 4-та моста над реката

висок

много
висок

17 625

0

Участък от реката с дължина 1900 м, средна ширина 15
м

Почистване на коритото на р. Д. Бистрица в целия
засегнат участък - от парк "Рила-Дупница - до устието
Участък от реката с дължина 3700 м, средна ширина 10
на реката в р. Джерман - 3 700 м. - за осигуряване
м
преминаването на висока вълна в т.ч. светлите отвори на
13-те моста над реката

много
висок

7 875

Общински бюджет

52 875

55 125

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
бюджет на АПИ/ бюджет Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
на НКЖИ

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

РЗПРН

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Параметри

2016

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Ежегодно почистване на коритото в целия V-ти участък
на р. Джерман - от ж.п-моста (вкл) на линията ДупницаБобов дол - до края на гр. Дупница (срещу базата на
Участък от реката с дължина 1900 м, ширина 15 м
Феникс-ресурс/на десния десния бряг) - 1 900 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 4-та моста над реката
Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

0
Ежегодно почистване на коритото на р. Отовица - от
преди с. Самораново - до устието на реката в р.
Джерман - 4 620 м. - за осигуряване преминаването на
висока вълна в т.ч. светлите отвори на 4-та моста над
реката

Участък от реката с дължина 4620 м, ширина 10 м

Участък от реката с дължина 3700 м, средна ширина 10
м

много
висок

Ежегодно почистване на коритото на р. Д. Бистрица в
целия засегнат участък - от парк "Рила-Дупница - до
устието на реката в р. Джерман - 3 700 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 13-те моста над реката

Участък от реката с дължина 3150 м, средна ширина 10
м

много
висок

Ежегодно почистване на на р. Тополница в целия
засегнат участък - от с. Пиперево, общ. Дупница - до
устието на реката в р. Джерман - 3 150 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч.
светлите отвори на 5-те моста над реката

много
висок

Ежегодно почистване на р. Джубрена в целия засегнат
участък - от вливането на р. Табачица - до устието на
реката в р. Тополница - 3 200 м. - за осигуряване
Участък от реката с дължина 3200 м, средна ширина 5 м
преминаването на висока вълна в т.ч. светлите отвори на
7-те моста над реката

много
висок

0

0

0

0

8 550

13 860

11 100

9 450

4 800

8 550

13 860

11 100

9 450

4 800

8 550

13 860

11 100

9 450

4 800

8 550

13 860

11 100

9 450

4 800

8 550

13 860

11 100

9 450

4 800

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

2.1'

2.1'

2.1'

PREP21REAC68

PREP21REAC68

PREP21REAC68

среден

среден

4 500

1.1 (1.4)

1.1 (1.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

PRE49PRO34REAC121 среден

4 500
Изграждане на 2 м висока защитна стена от габиони в
комбинация със залесяване (биологично укрепване) на
Дължина на защитната стена: 330 м
десния бряг на р. Джерман - 150 м от устието на р.
Тополница до моста на ул. "Орлинска" и укрепване на Височина: 2 м
левия бряг на р. Тополница от устието и¢до моста на път62 (Дупница-Самоков) - 180 м.
Изграждане на 2м висока защитна стена от габиони в
комбинация със залесяване (биологично укрепване) на
левия бряг на р. Тополница - от устието на р. Джубрена - Дължина на защитната стена: 1100 м
700 м нагоре по течението и укрепване на десния бряг Височина: 2 м
на р. Джубрена - 400 м от устието и¢нагоре по
течението

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

37 670

125 450

4 500

0

0

4 500

0

0

4 500

0

0

4 500

0

0

4 500

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

0

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет/
съоръжение
Областна администрация ПУДООС/ ОПОС

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

0

Общинска
администрация

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

47 250

24 000

27 000

27 000

27 000

37 670

125 450

Изграждане на 2м висока защитна стена от габиони в
комбинация със залесяване (биологично укрепване) на
Дължина на защитната стена: 800 м
левия бряг на р. Джубрена в с. Яхиново - изграждане на
Височина: 2 м
защитна стена от габиони в комбинация със залесяване
(биологично укрепване)
91 250

9

0

0

0

0

0

Почистено корито на река/дере

55 500

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на защитните стени на р. 30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи
Д. Бистрица в гр. Дупница. (дължина на корегирания
участък 1 250 м)
среден

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общински бюджет

69 300

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на защитните стени на р. 30 ч. за експертни становища и организиране на 1
Отовица в гр. Дупница. (дължина на корегирания
комисия на компетентни държавни органи
участък 950 м)

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.4)

4 500

Индикатори за целево
изпълнение

42 750

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на защитните стени на р. 30 ч. за експертни становища и организиране на 1
Джерман в гр. Дупница. (дължина на корегирания
комисия на компетентни държавни органи
участък 7 050 м)

Струма/
БДЗБР

Индикатори за текущо изпълнение

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Общинска
администрация

много
висок

Очакван резултат

91 250

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

РЗПРН

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Изграждане на 2 м висока защитна стена от габиони в
комбинация със залесяване (биологично укрепване) на
десния бряг на р. Джубрена в с. Яхиново - участък с
дължина 1 400 м
Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

1.1 (1.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

Изграждане на 1м висока защитна стена от габиони в
комбинация със залесяване (биологично укрепване) на
левия бряг на р. Тополница - в Промишлена зона
"Север" - Дупница - участък 800 м.

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

5.1

5.1 (5.4)

др.

PRE30REAC31

PRO11REAC38

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

600

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 030

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500

висок

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

-

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

42 000

0

9 000

9 000
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

0
0

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

5 000

0

среден
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

1 500

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

15 000

ежегодно 30 участника

среден
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

1 500

Изградено защитно
съоръжение

12 180

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

3 600

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Общинска
администрация

60 000

ежегодно 50 участника

среден

Индикатори за целево
изпълнение

2 160

Изготвяне на 35000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Индикатори за текущо изпълнение

30 450

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок

Очакван резултат

159 650

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

2020

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията
360

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

2019

Дължина на защитната стена: 800 м
Височина: 1 м

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

2018

Дължина на защитната стена: 1400 м
Височина: 2 м

30 450

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2017

159 650

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2016

Параметри

0

Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Дупница

Земен

Земен

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

Каталоже
н№

PRE20REAC21

PRE19REAC20

Приорите
т на
мярката

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

висок

PRO13REAC41

3.4'

PRE49PRO34REAC121 среден

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

PRE1-RR1REAC1
нисък

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Джерман преди и в гр. Дупница с подходящи дървесни
видове за повишаване на водозадържащия ефект - общо Обща площ за залесяване - 450 дка
450 дка по цялото протежение на реката, за 5-те
засегнати/разгледани участъка от нея

PRE1-RR1REAC1
нисък

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. Д.
Бистрица преди и в гр. Дупница (отнася се за цялото
протежение на реката, за 3-те засегнати/разгледани
участъка от нея) - общо 550 дка

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Тополница преди и в гр. Дупница (отнася се за целия
засегнат участък от реката - 3 150 м - общо 250 дка

12 500

1.3'

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

PRE27REAC28

много
висок

Оценка на щетите, устойчивостта и годността за
ползване на засегнати от наводнения сгради и
инфраструктура

др.

5 000

15 000

5 000

0

15 000

5 000

0

15 000

5 000

192 000

240 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 500

6 000

0

0

6 000

0

0

6 000

0

0

6 000

0

0

6 000

0

0

6 000

0

0

0

0

0

102 400
Почистване и стопанисване на речното легло на р.
Струма в границите на урбанизираната територия
(около 8 км)

153 600

0

0

0

0

0

среден

11

0

0

0

0

0

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

-

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършено обследване
бюджет на АПИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Завършени етапи от провеждането на
оценката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ АПИ/
НКЖИ

Общински бюджет/
Надградено защитно
бюджет на АПИ/ бюджет
съоръжение
на НКЖИ

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

30 000

320 000

400 000

22 500

22 500

27 500

12 500

12 500

36 000
Извършена оценка на щетите,
устойчивостта и годността за
ползване на засегнатите от
наводнения сгради

250

256 000

Участък от реката с дължина 8 км, средна ширина 15 м,
обща площ 120 дка
60 000

Индикатори за целево
изпълнение

90 000

0
250

Индикатори за текущо изпълнение

Очакван резултат

0

Надграждане на защитната стоманобетонна стена с 0,80
м в III-ти участък на р. Джерман по левия бряг в района
Дължина 400 м, височина 0,8 м, дебелина 0,5 м
межу моста на гл. път Е-79/ж.п. моста на линията СофияКулата и моста след устието на р. Д. Бистрица - 400 м

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
1.2

5 000

15 000

0

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Обща площ за залесяване - 250 дка

PREP57RR23REAC114 нисък

PRE58PRO43REAC131 висок

22 500

27 500

PREP21REAC68

1.1 (1.4,
5.4)

15 000

0

2020

Обща площ за залесяване - 550 дка

2.1'

Приоритет 2

160 000

22 500

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 45-та засегнати моста в
60 ч. за експертни становища и организиране на 1
целия район-Дупница (по петте засегнати реки),
комисия на компетентни държавни органи
сформиране на една комисия годишно в т.ч. са и 2-та
автомоста в I-ви участък на р. Джерман

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

0

2019

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Отовица преди и в с. Саморанов и в гр. Дупница (отнася
Обща площ за залесяване - 450 дка
се за цялото протежение на реката, за 3-те
засегнати/разгледани участъка от нея) - общо 450 дка

PRE1-RR1REAC1
нисък

среден

5 000

128 000

PRE49PRO34REAC121 среден

PRE1-RR1REAC1
нисък

15 000

2018

Изграждане на стоманобетонна защитна стена дължина 200 м, височина 2 м и дебелина 0,50 м по левия
Дължина 200 м, височина 2 м, дебелина 0,5 м
бряг в I-ви участък на р. Джерман в гр. Дупница, кв.
Горна Махала
Изграждане на стоманобетонна защитна стена по десния
бряг в I-ви участък на р. Джерман в гр. Дупница,
промишлена зона "Север"-Дупница срещу базата на
Дължина 200 м, височина 2,5 м, дебелина 0,5 м
Евромикс (строителни смеси) - дължина на стената - 200
м., височина 2,5 м и дебелина 0,50 м

PRE1-RR1REAC1
нисък

2017

0

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Джубрена за повишаване на водозадържащия ефект.
Залесяване ще извърши преди и в с. Яхиново и гр.
Обща площ за залесяване - 250 дка
Дупница (отнася се за целия засегнат участък от реката 3 200 м - общо 250 дка

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

2016

Параметри

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

2.1 (2.2,
5.1)

3.4'

Мярка

Почистено корито на река/дере

60 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Приоритет 2

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 2

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.4)

1.1 (1.4)

Каталоже
н№

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

Приорите
т на
мярката

много
висок

много
висок

много
висок

PRE49PRO34REAC121 среден

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.4,
5.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

1.1 (1.4)

1.1 (1.4)

PRE60PRO45REAC133 висок

PRE60PRO45REAC133 висок

PRE60PRO45REAC133 висок

Мярка

Почистване и стопанисване на речното легло на р.
Треклянска в границите на урбанизираната територия,
вкл. устието на реката

Земен

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.3 (1.4)

др.

среден

2016

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Участък от реката с дължина 400 м, средна ширина 4 м,
обща площ 1,6 дка
800

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

0

Участък с дължина 200 м и височина на защитните
стени - 2 м.
Габионите са изработени от двойно-усукана телена
Изграждане на защитни стени от габиони по левия бряг мрежа с диаметър 3мм, размер на окото 8х10 см,
на р. Треклянска до вливането ѝ в р. Струма и 50 м по
покритие Zn - 255гр/м2, запълнени с едър трошен речен
десния бряг на р. Струма (височина 2 м, дължина 200 м) камък. Размер на габионите височина 1 м, ширина 1 м и
дължина 2.5 м, общ обем камък за 1 габион - 2.5 м3.
Габионите се подреждат на 2 реда: основа - 2 габиона, 1ри ред - 1 габион. Общ брой габиони 240.

22 200

22 200

480

0

0

480

0

0

480

0

0

480

0

0

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет/
съоръжение
Областна администрация ПУДООС/ОПОС

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет съоръжение
Областна администрация

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Областна
Републикански бюджет/ Изградено защитно
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
съоръжение
спасителна система

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общински бюджет/
бюджет на АПИ/ бюджет Изградено защитно
на НКЖИ/
съоръжение
Републикански бюджет

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет/
съоръжение
Областна администрация ПУДООС/ОПОС

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет съоръжение
Областна администрация

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

4 290

1 431

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)/ Областна
администрация
32 000

0

0

0

0

0

32 000

височина на панелите - 2 м, дължина на панелите - 1м,
дължина на участъка 200 м

8 000
Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по левия бряг на р.
Треклянска в участъка преди вливането ѝ в р. Струма и височина на панелите - 2 м, дължина на панелите - 1м,
50 м по десния бряг на р. Струма (височина на панелите -дължина на участъка 200 м
2 м, дължина на панелите 1 м, дължина на участъка 200
м)

Почистено корито на река/дере

2 856

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по двата бряга на р. Струма
на 50 м преди и след двата пътни моста и двата ж.п.
височина на панелите - 2 м, дължина на панелите - 1м,
моста в гр. Земен (височина на панелите - 2 м, дължина обща дължина на участъка за 4-те моста - 800 м
на панелите - 1м, обща дължина на участъка за 4-те
моста - 800 м)

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по десния бряг на р.
Треклянска в участъка преди вливането ѝ в р. Струма
(височина на панелите - 2 м, дължина на панелите 1 м,
дължина на участъка 200 м)

Общински бюджет

22 200

Изграждане на прегради от чували с пясък по левия бряг
на р. Струма при учебния стационар на ГГФ към СУ,
височина 1 м, дължина 100 м
300 м след втория ж.п. мост (височина 1 м, дължина 100
м)
1 431

Общинска
администрация

22 200

Изграждане на прегради от чували с пясък по левия бряг
на р. Струма преди стадиона (височина 1 м, дължина
височина 1 м, дължина 300 м
300 м)
4 290

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

Осигурява се храна, вода, медикаменти и подслон за
всички евакуирани жители на ден. Броят на
евакуираните жители зависи от засегнатата жилищна
площ, средната полезна площ на 1 жилище и средния
брой членове на 1 домакинство за област Перник
брой евакуирани при 1000 годишна вълна, вкл. яз.
Пчелина - 572
57 200

12

0

0

0

0

0

Индикатори за целево
изпълнение

2 400

Изграждане на прегради от чували с пясък по левия бряг
на р. Струма, на 1300 м след първия ж.п. тунел след гр. височина 0.5 м, дължина 400 м
Земен (височина 0,5 м, дължина 400 м)
2 856

Индикатори за текущо изпълнение

180 000

Ежегодно почистване и стопанисване на речното легло
Участък от реката с дължина 400 м, средна ширина 4 м,
на р. Треклянска в границите на урбанизираната
обща площ 1,6 дка
територия, вкл. устието на реката

Участък с дължина 200 м и височина на защитните
стени - 2 м.
Габионите са изработени от двойно-усукана телена
Изграждане на защитни стени от габиони по десния бряг мрежа с диаметър 3мм, размер на окото 8х10 см,
на р. Треклянска до вливането ѝ в р. Струма (височина 2 покритие Zn - 255гр/м2, запълнени с едър трошен речен
м, дължина 200 м)
камък. Размер на габионите височина 1 м, ширина 1 м и
дължина 2.5 м, общ обем камък за 1 габион - 2.5 м3.
Габионите се подреждат на 2 реда: основа - 2 габиона, 1ри ред - 1 габион. Общ брой габиони 240.

Очакван резултат

800

Ежегодно почистване и стопанисване на речното легло
Участък от реката с дължина 8 км, средна ширина 15 м,
на р. Струма в границите на урбанизираната територия
обща площ 120 дка
(около 8 км)

Евакуация на хората от най-засегнатите райони

Струма/
БДЗБР

Параметри

57 200

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

1.3 (1.4)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

PRE63PRO48В26REAC135 среден

Мярка

Изпомпване на води от залетите райони

др.

1.3 (2.2)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

988 400

1.2 (3.1)

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

5.1

др.

PRE30REAC31

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

0

0

0

10 000
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

600
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

0

0

0

0

360

360

360

360

360

230

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

2 500

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

230

230

230

230

230

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

среден

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

13

0

0

0

0

0

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

-

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

5 000

42 000

0

9 000

9 000

0
0

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

15 000

ежегодно 30 участника

среден
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

1 500

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

1 380

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

3 600

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

60 000

ежегодно 50 участника

среден

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

2 160

Изготвяне на 12000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

1 200

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

0 1 101 700

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок

Индикатори за целево
изпълнение

Осигурена защита на
Общинска
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
Общински бюджет/
администрация/
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
Републикански бюджет от залети части
Областна администрация
бизнеса в района

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок

Индикатори за текущо изпълнение

0

залята площ при 1000 годишна вълна, вкл. яз. Пчелина 110.17 дка

1 200
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

Очакван резултат

988 400

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
средно дневно количество на заустваните отпадъчни
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
води от 200 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2020

Собственик на
съоръженията

1 101 700

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2019

0
0

Изпомпване на води от залети обекти на индустрията
разположени в заливаемата зона

2018

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

нисък

RR12REAC103 среден

2017

98.84 дка жилищни и смесени жилищни райони при
1000 годишна вълна, вкл. яз. Пчелина

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекти на
индустрията разположени в заливаемата зона
2.2 (1.3)

2016

Параметри

0

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Приоритет 5

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

5.1 (5.4)

Каталоже
н№

PRO11REAC38

PRE20REAC21

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

2.1 (2.2,
5.1)

PRE19REAC20

PRO13REAC41

Приорите
т на
мярката

висок

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

среден

1.1 (1.4,
5.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

0

Изграждане на стомано-бетонни стени 50 м преди и
след 4 моста (2 пътни и 2 ж.п.) в гр. Земен (стоманоУчастък с дължина 100 м по двата бряга на всеки мост,
бетон с височина 4 м, дебелина 0,5 м, дължина 100 м на обща дължина на дигите 800 м; височина на дигите 4 м;
всеки мост по двата бряга, обща дължина за 4-те моста дебелина на стените 0,5 м
800 м)

0

0

15 000

5 000

2019

0

0

15 000

5 000

256 000 1 024 000 1 280 000

2020

0

0

15 000

5 000

0

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

среден

9 000
Ежегодна поддръжка в добро техническо състояние на
пътните и ж.п. мостовете (общо 6 бр.) на р. Струма и р.
Треклянска в гр. Земен

0

0

0

0

9 000

9 000

9 000

9 000

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по левия бряг на р. Струма в участъка след
предприятието за вар до втория ж.п. мост в гр. Земен по
височина на насипите 2 м, дължина 1200 м
течението на реката допълнително над изградените
земно-насипни диги (височина на насипите 2 м,
дължина 1200 м)

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

225 000

600 000

120 000

0

0

120 000

0

0

120 000

0

0

120 000

0

0

200 000

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по десния бряг на р. Струма в участък след
втория ж.п. мост в края на гр. Земен допълнително над височина на насипите 2 м, дължина 300 м
изградените земно-насипни диги (височина на насипа 2
м, дължина 300 м)

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

Изграждане на земно-насипни диги по левия бряг на р.
Струма в участъка от стадиона до моста на път 6233
(височина на дигите 2 м, дължина 450 м)

500 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)/ Областна
администрация

Общински бюджет/
бюджет на АПИ/ бюджет Изградено защитно
на НКЖИ/
съоръжение
Републикански бюджет

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет съоръжение
Областна администрация

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ/ бюджет Извършено обследване
на НКЖИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)

Общински бюджет/
Завършени етапи от изпълнението на
бюджет на АПИ/ бюджет Извършена поддръжка мостове
поддръжката
на НКЖИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

0 2 560 000

0

400 000

9 000

54 000

120 000

0

0

720 000

0

0

0

0

0

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Областна
Републикански бюджет/ Изградено защитно
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
съоръжение
спасителна система

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Областна
Републикански бюджет/ Изградено защитно
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
съоръжение
спасителна система

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет съоръжение
Областна администрация

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

225 000

600 000

200 000

500 000

150 000

405 000

височина на дигите 3 м, дължина 450 м
562 500

Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

БД

30 000

височина на дигите 2 м, дължина 450 м
405 000

Изграждане на земно-насипни диги по левия бряг на р.
Струма в участъка срещу предприятието за вар
(височина на дигите 3 м, дължина 450 м)

0

Индикатори за целево
изпълнение

90 000

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по левия бряг на р. Струма, на 1300 м след
височина на насипите 1.5 м, дължина 400 м
първия ж.п. тунел след гр. Земен, с височина 1.5 м и
дължина 400 м
Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по десния бряг на р. Струма в участък с
начало 100 м преди първия ж.п. мост и край втория ж.п.
височина на насипите 2 м, дължина 1000 м
мост в гр. Земен по течението на реката допълнително
над изградените земно-насипни диги (височина на
насипите 2 м, дължина 1000 м)

Индикатори за текущо изпълнение

0

общо за 6-те моста - около 4000 м2
120 000

Очакван резултат

0

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи за всеки мост

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

5 000

400 000

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по левия бряг на р. Струма в участъка от
стадиона до моста на път 6233 допълнително над
височина на насипите 2 м, дължина 450 м
изградените земно-насипни диги (височина на насипите
2 м, дължина 450 м)

1.1 (1.4,
5.4)

15 000

2018

Изграждане на стомано-бетонни стени 50 м преди и
Участък с дължина 100 м по всеки бряг, обща дължина
след ж.п. моста на р. Струма след ж.п. тунела след гр.
на дигите 200 м; височина на дигите 2,5 м; дебелина на
Земен (стомано-бетон с височина 2,5 м, дебелина 0,5 м,
стените 0,5 м
дължина 100 м на всеки бряг, обща дължина 200 м)

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на пътните и ж.п.
мостовете (общо 6 бр.) на р. Струма и р. Треклянска в
гр. Земен

PRE56PRO41REAC129 висок

2017

0

среден

1.1 (1.4,
5.4)

1.1 (1.2,
1.4)

2016

Параметри

висок

PRE49PRO34REAC121 среден

PREP212,1 REAC68

Мярка

562 500

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

Земен

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

1.1 (1.4,
5.4)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

Мярка

2.2 (1.1,
1.4)

2.2 (1.1,
1.4)

PREP21REAC68

PRE31PREP2RR7REAC39

198 000

165 000

Земен

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

1.2 (3.1)

др.

187 500

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

792 000

990 000

0

0

660 000

825 000

0

0

0

0

0

0

250 000
Изграждане на земно-насипни диги по левия бряг на р.
Струма преди стадиона (височина на дигите 3 м,
дължина 300 м)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660 000

0

0

0

0

Областна
Републикански бюджет/ Изградено защитно
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
съоръжение
спасителна система

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Областна
Републикански бюджет/ Изградено защитно
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
съоръжение
спасителна система

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет съоръжение
Областна администрация

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

0

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет съоръжение
Областна администрация

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

0

0

0

0

Областна администрация Републикански бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Областна администрация Републикански бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

"Напоителни системи"
ЕАД

"Напоителни системи"
ЕАД

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

"Напоителни системи"
ЕАД

"Напоителни системи"
ЕАД

Недопуснато преливане през Брой извършени проверрки за спазване на
короната на стените на язовира предписанията

МОСВ/БД

Недопуснато преливане през
Републикански бюджет короната на стените на
язовирите.

МОСВ/ МРРБ

Брой нововъведени/актуализирани норми за
Актуализирани норми за
оразмеряване и проектиране на ПСОВ;
Повишена защита на
Републикански бюджет оразмераване и проектиране на
Брой нормативни актове, в които са
околната среда
ПСОВ
включени нови/актуализирани норми

0 1 100 000

0

800 000 1 000 000

0

0

0 2 000 000

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма в Земенския пролом, на 1500 м след първия ж.п.
височина на дигите 5 м, дължина 650 м
тунел след гр. Земен (височина на дигите 5 м, дължина
650 м)
130 000

520 000

650 000

0

0

0 1 300 000

60 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи
6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

36 000

0

висок

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

Изготвени в срок месечни режимни
графици; Брой извършени проверки за
спазване на месечните режимни графици

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

0

60 ч. за експертни становища
3 000

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

0

0

0

Общински бюджет

495 000

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма в участък след ж.п. моста при първия ж.п. тунел височина на дигите 5 м, дължина 1000 м
след гр. Земен (височина на дигите 5 м, дължина 1000 м)
200 000

Общински бюджет

90 000

Общинска
администрация
495 000

среден

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

400 000

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма в участък след втория ж.п. мост в края на гр.
височина на дигите 4 м, дължина 300 м
Земен (височина на дигите 4 м, дължина 300 м)

Ефективно управление на водните нива на яз. Пчелина.
Недопускане на преливане през короната на стената при
поройни валежи. Прилагане и актуализация на
аварийните планове

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

375 000

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма при предприятието за вар в гр. Земен (височина височина на дигите 5 м, дължина 550 м
на дигите 5 м, дължина 550 м)
440 000

Общинска
Общински бюджет/
Изградено защитно
администрация/
Републикански бюджет съоръжение
Областна администрация

250 000

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма преди вливането на р. Треклянска (височина на височина на дигите 2 м, дължина 100 м
дигите 2 м, дължина 100 м)
90 000

Индикатори за целево
изпълнение

187 500

височина на дигите 5 м, дължина 200 м
400 000

Индикатори за текущо изпълнение

0 1 650 000

височина на дигите 3 м, дължина 300 м
375 000

Изграждане на земно-насипни диги по левия бряг на р.
Струма преди първия ж.п. тунел след гр. Земен
(височина на дигите 5 м, дължина 200 м)

0

Очакван резултат

0 1 980 000

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма в участък с начало 50 м след втория
височина на дигите 3 м, дължина 200 м
автомобилен мост в гр. Земен по течението на реката
(височина на дигите 3 м, дължина 200 м)

висок

среден

2019

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма в участък между входа и изхода на ж.п. тунела височина на дигите 3 м, дължина 150 м
след гр. Земен (височина на дигите 3 м, дължина 150 м)

Актуализиране на нормите за оразмеряване и
проектиране на ПСОВ
Струма/
БДЗБР

2018

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на р.
Струма в участък с начало 100 м преди първия ж.п. мост
височина на дигите 4 м, дължина 1000 м
и край втория ж.п. мост в гр. Земен по течението на
реката (височина на дигите 4 м, дължина 1000 м)

Управление на водоползването от комплексните и
значими язовири от Приложение 1 на ЗВ в ЗБР за БУ.
Изготвяне, прилагане и контрол на изпълнението на
месечните режимни графици за ползването на водите на
комплексните и значими язовири от Приложение 1 на
ЗВ в ЗБР за БУ и осигуряване на ретензионни обеми
др.

2017

Изграждане на земно-насипни диги по левия бряг на р.
Струма в участъка след предприятието за вар до втория
височина на дигите 4 м, дължина 1200 м
ж.п. мост в гр. Земен по течението на реката (височина
на дигите 4 м, дължина 1200 м)

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на яз. Пчелина
2.2 (1.1,
1.4)

2016

Параметри

3 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Земен

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

5.1 (5.4,
5.5)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.2

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Каталоже
н№

PRE35PREP5RR8REAC52

PRE27REAC28

Приорите
т на
мярката

Мярка

Актуализиране на наредбите за поддържане и
експлоатация на язовирите с цел безопасно провеждане
на високите вълни породени от поройни наводнения
висок

много
висок

PRE27REAC28

PREP212,1 REAC68

1.1 (1.4,
2.1, 5.4)

0
Почистване и стопанисване на речните легла в
границите на урбанизирана територия на р. Струма от
заустването на р. Брезнишка при гр. Кресна до моста
свързващ Микрево и Струмяни (14 км)

много
висок

70 000

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

0

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

PREP48REAC96

PREP48REAC96

4 500

PREP39REAC86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

МОСВ/ МРРБ/ МЗХ

Актуализирани наредби за
Републикански бюджет поддръжка и експлоатация на
язовирите

Брой нововъведени/актуализирани норми;
Бртой актове, в които са включени
нови/актуализирани норми

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

0

Почистено корито на река/дере

70 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

84 000

Общинска
администрация/
областна
администрация/
"Напоителни системи"
27 000 ЕАД

84 000

84 000

84 000

84 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 684

360

10 000

0

0

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

600

350

350

350

350

350

350

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

16

0

0

2 500

0

0

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

3 600

2 100

15 000

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

60 000

ежегодно 50 участника

нисък

Извършена поддръжка на
защитни съоръжения

2 160

Изготвяне на 6000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Общински бюджет

5 684

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Общинска
администрация

126 200

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
2 колектора със средно дневно количество на
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
заустваните отпадъчни води от 812 куб. м/ден.
изземване на повърхностния слой

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

Общински бюджет/
Републикански бюджет/
Извършено обследване
"Напоителни системи"
ЕАД

0

В изчислението на залетите площи са включени
залетите обекти на индустрията
залята площ при 20 годишна вълна - 12.62 дка
126 200

Почистено корито на река/дере

504 000

0
0

Изпомпване на води от залети обекти на индустрията
разположени в заливаемата зона на левия бряг на р.
Струма

84 000

Общински бюджет

210 000

Поддръжка в добро техническо състояние на защитните
(стоманобетонни) диги по десния бряг на р. Струма в гр. Ежегодна поддръжка на участък с дължина 7 км
Кресна (7 км)

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

0

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

нисък

RR12REAC103 среден

PREP48REAC96

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

среден

др.

4.1

2020

Ежегодно почистване и стопанисване на речните легла в
границите на урбанизирана територия на река Струма от Участък от реката с дължина 14 км, ширина 10 м, обща
заустването на р. Брезнишка при гр. Кресна до моста
площ 140 дка
свързващ Микрево и Струмяни (14 км)

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационно състояние на защитните съоръжения
по десния бряг на р. Струма (7 км)

PRE50PRO35REAC123 среден

PREP48REAC96

2019

среден

2.2 (1.3)

4.1

2018

Участък от реката с дължина 14 км, ширина 10 м, обща
площ 140 дка

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекти на
индустрията разположени в заливаемата зона на левия
бряг на р. Струма

1.2 (3.1)

2017

0

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
др.

2016

Параметри

5 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

Кресна

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

Приорите
т на
мярката

среден

Мярка

Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

др.

PRE30REAC31

5.1

5.1 (5.4)

PRO11REAC38

PRE20REAC21

5.1

0

PRE19REAC20

среден

1 500

PRO13REAC41

PREP212,1 REAC68

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Кресна

Кресна

Кресна

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

висок

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0
0

среден

Приоритет 1

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

PRE16REAC17

PRE16REAC17

0

7 000

0

7 000

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 700

Изпомпване на води от най-засегнати райони на гр.
Кресна

2 700

2 700

2 700

2 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общинска
администрация

Общински бюджет

Проведеная първа среща между
Създаден механизъм за
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ/ бюджет Извършено обследване
на НКЖИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)

Общински бюджет/
Завършени етапи от изпълнението на
бюджет на АПИ/ бюджет Извършена поддръжка мостове
поддръжката
на НКЖИ

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

0

0

0

0

0

750

17

0

0

0

0

0

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000
Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

30 000

30 000

16 200
Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

8 700

МОСВ/ МРРБ

Брой нововъведени/актуализирани норми за
Актуализирани норми за
оразмеряване и проектиране на ПСОВ;
Повишена защита на
Републикански бюджет оразмераване и проектиране на
Брой нормативни актове, в които са
околната среда
ПСОВ
включени нови/актуализирани норми

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
бюджет на АПИ/ бюджет Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
на НКЖИ

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

3 000

1 000

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна р. Влахинска при моста на Участък с дължина 500 м, ширина 3 м
път Е-79 и ж.п. моста (дължина на участъка 500 м)
висок

-

0

Участък с дължина 800 м и ср. ширина 2.5 м
1 000

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

9 000

60 ч. за експертни становища
3 000

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система
0

Индикатори за целево
изпълнение

9 000

Включва жилищни, смесени жилищни райони и места
за спорт и отдих
залята площ - 0.87 дка при 20 годишна вълна
8 700

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна на р. Брезнишка в
участъка от с. Горна Брезница до устието (800 м, ср.
ширина 2,5 м)

2 700

Индикатори за текущо изпълнение

0

Поддръжка в добро техническо състояние на мостовете
над р. Влахинска на път Е-79 и ж.п. линията в началото светъл отвор ж.п. мост - 15 м2, шосеен мост - 75 м2
на гр. Кресна

висок

много
висок

5 000

Очакван резултат

42 000

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

среден

1.3 (1.4)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

0

7 000

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на мостовете над р.
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
Влахинска на път Е-79 и ж.п. линията в началото на гр. комисия на компетентни държавни органи
Кресна

PRE63PRO48В26REAC135 среден

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

среден

PRE56PRO41REAC129 висок

др.

0

висок

1.1 (1.2,
1.4)

3.1.

0

7 000

2020

0

среден

Актуализиране на нормите за оразмеряване и
проектиране на ПСОВ
Струма/
БДЗБР

7 000

2019

ежегодно 30 участника

среден

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
2.1 (2.2,
5.1)

2018

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
1.1 (1.4,
5.2)

2017

7 000

висок

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2016

Параметри

750

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Кресна

Кресна

Кресна

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.4,
5.4)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Каталоже
н№

PRE16REAC17

PRE16REAC17

Приорите
т на
мярката

много
висок

Мярка

PRE27REAC28

0
Ежегодно почистване на речни участъци и дерета за
осигуряване преминаване на висока вълна река
Влахинска при моста на път Е-79 и ж.п. моста (500 м)

0

др.

PREP212,1 REAC68

висок

0

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

среден

1.1 (1.4)

1.1 (1.4)

PRE60PRO45REAC133 висок

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

др.

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

54 900

PREP39REAC86

600

600

600

600

600

450

450

450

450

450

0

0

0

0

0

54 900

54 900

54 900

54 900

54 900

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
бюджет на АПИ/ бюджет Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
на НКЖИ

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

РИОСВ

Републикански бюджет

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Извършено обследване
Републикански бюджет
Областна администрация

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

3 000

2 250

Въведена забрана и контрол
върху изхвърлените отпадъци

Брой приети нормативни актове за
въвеждане на забрана; Брой извършени
проверки; Брой направени предписания;
Брой наложени санкции

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

0

329 400

0

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационно състояние на защитните
30 ч. за експертни становища и организиране на 1
стоманобетонни стени по двата бряга на р. Банщица - от
комисия на компетентни държавни органи
моста на бул. Сливница до района на зеленчуковата
борса (участък с дължина около 3500 м)

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

54 000

Алтернатива 1. Изграждане на прегради от чували с
пясък по левия бряг на р. Банщица в района след моста
Участък с дължина 50 м
на ул. Овощарска (участък с дължина 50 м, височина на
преградите до 1 м)
720

0

0

0

0

0

36 000

среден
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

Осигурява се храна, вода, медикаменти и подслон за
всички евакуирани жители на ден. Броят на
евакуираните жители се определя от засегнатата
жилищна площ, средната полезна площ на 1 жилище 72 кв. м и средния брой членове на 1 домакинство за
област Кюстендил - 2.3 човека
Брой евакуирани 54 при 1700 кв. м засегната жилищна
площ

5 400

360

10 000

0

0

0

0

0

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

600

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

5 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

5 000

18

0

0

5 000

0

0

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

60 000

3 600

17 400

17 500

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
100 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
висок

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

2 160

ежегодно 100 участника

среден

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

5 400

Изготвяне на 50 000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Изградено защитно
съоръжение

36 000

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

0

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

0

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

720

Изграждане на временни мобилни прегради от
Размер на панелите - дължина 2 м, височина 1 м; обща
сглобяеми водонепропускливи панели по двата бряга 50
дължина на преградите - 200 м на мост; обща дължина
м преди и след мостовете на р. Банщица (височина на
на преградите за 9-те моста - 1800 м
панелите - 1 м, дължина на панелите 2 м, )

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

среден

PRE59PRO44REAC132 висок

1.3 (1.4)

2020

Ежегодно почистване и стопанисване на речното легло
на р. Банщица в границите на урбанизираната територия Участък от реката с дължина 6100 м, средна ширина 30
(6100 м), включително всички мостове в участъка и
м, обща площ 183 дка
защитните съоръжения преди тях

Евакуация на хората от най-засегнатите райони
Струма/
БДЗБР

2019

0

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
1.2

2018

Участък с дължина 500 м, ширина 3 м

висок

много
висок

2017

Ежегодно почистване на речни участъци и дерета за
осигуряване преминаване на висока вълна р. Брезнишка
Участък с дължина 800 м и ср. ширина 2.5 м
в участъка от с. Горна Брезница до устието (800 м, ср.
ширина 2,5 м)

Въвеждане на забрана и контролиране за изхвърляне на
отпадъци от дървопреработвателното предприятия в
коритото на р. Брезнишка
др.

2016

Параметри

10 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

Приорите
т на
мярката

среден

Мярка

Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

др.

PRE30REAC31

5.1

5.1 (5.4)

PRO11REAC38

PRE20REAC21

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

2.1 (2.2,
5.1)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

PRE19REAC20

PRO13REAC41

0

2018

7 000

0

2019

7 000

0

2020

7 000

0

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

7 000

0

7 000

0

среден

1 500

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

0

висок

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

среден

PRE1-RR1REAC1
среден

среден

1.1 (1.2,
1.4)

PRE56PRO41REAC129 висок

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

0

0

2 000

100 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

Ежегодна поддръжка в добро техническо състояние на
мостовете на р. Банщица в гр. Кюстендил, вкл.
съществуващите защитни съоръжения преди тях (8
автомобилни и 3 пешеходни моста)

общо за 11-те моста около 5600 м2 за пътните платна и
устоите

8 000

168 000

Изпомпване на води от залетите райони

0

8 000

168 000

0

8 000

168 000

0

8 000

168 000

0

8 000

168 000

0

8 000

0

0

0

0

19

0

0

0

0

Общинска
администрация

-

Проведеная първа среща между
Създаден механизъм за
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършена поддръжка мостове

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000

30 000

900

2 000

48 000

168 000 1 008 000

0

0

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

17 000

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по левия бряг на р. Банщица в района на
Участък с дължина 50 м, височина на насипите 2,5 м
кв. Двете реки (височина на насипите 2,5 м, дължина 50
м)
25 000

Общински бюджет

0

Залята жилищна площ при 1000 г. вълна - 1.7 дка
17 000

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

0

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Банщица с подходящи дървесни видове в участъка от
участък с площ 40 дка
зеленчуковата борса до района на ПСОВ, вкл.
територията около ПСОВ (участък с площ около 40 дка)
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на мостовете на р.
Банщица в гр. Кюстендил, вкл. съществуващите
защитни съоръжения преди тях (8 автомобилни и 3
пешеходни моста)

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

9 000

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Банщица с подходящи дървесни видове в участъка
Участък с дължина 1500 м, 6 м ширина по всеки бряг,
преди започването на корекцията на реката при моста на обща площ 18 дка
бул. Сливница (участък с дължина 1500 м)
900

Индикатори за целево
изпълнение

9 000

0

среден

среден

1 500

Индикатори за текущо изпълнение

0

ежегодно 30 участника

среден

висок

1 500

Очакван резултат

42 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация

PRE1-RR1REAC1
среден

PREP212,1 REAC68

2017

7 000

висок

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2016

Параметри

25 000

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Приоритет 2

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Цел(и)

1.1 (1.4,
5.4)

1.1 (1.4,
5.4)

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

1.3 (3,1,
3.3, 5.4)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.2

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

PRE53PRO38REAC126 висок

PRE53PRO38REAC126 висок

RR12REAC103 среден

PRE27REAC28

много
висок

Мярка

1.3 (1.4)

1.3 (3.1,
3.3, 5.4)

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

PRE27REAC28

Др.

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP39REAC86

др.

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

25 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

Индикатори за целево
изпълнение

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Повишена защита на
околната среда

122

Ежегодно почистване на р. Струма - целия участък,
Обща дължина на участъка: 3,5 км и средна широчина:
попадащ в обхвата на картите на риска (Обща дължина:
30 м
3,5 км)
0

Индикатори за текущо изпълнение

100 000

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
колектор със средно дневно количество на заустваните
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
отпадъчни води от 20.27 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой
122

Очакван резултат

25 000

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по двата бряга на р. Банщица преди и след височина на насипа 1 м, по 50 м преди и след моста по
моста на път Е-871 (височина на насипа 1 м, по 50 м
двата бряга, обща дължина 200 м
преди и след моста по двата бряга, обща дължина 200 м)

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
администрация/
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

157 500

0

много
висок

Ежегодно почистване на р. Невестинска - целия
участък, попадащ в обхвата на картите на риска (Обща
дължина на участъка: 3 км)

Обща дължина на участъка: 3 км и средна широчина: 5
м

Евакуация на хората от най-засегнатите райони

Осигурява се храна, вода, медикаменти и подслон за
всички евакуирани жители на ден. Броят на
евакуираните жители зависи от засегнатата жилищна
площ, средната полезна площ на жилище и средния
брой членове на домакинство за област Кюстендил
брой евакуирани - 254

0

среден

25 400

4 500

0

4 500

0

4 500

0

4 500

0

4 500

0

22 500

480
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

360

10 000

0

0

480

360

360

360

360

360

2 160

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

60 000

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок

600
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

600

600

600

600

600

3 600

Изготвяне на 12000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

700

700

700

700

700

700

4 200

ежегодно 50 участника

среден

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

15 000

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

0

2 500

0

0

5 000

Общинска
администрация

0
7 000

20

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

25 400

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
колектор със средно дневно количество на заустваните
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
отпадъчни води от 80 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2018

среден

RR12REAC103 среден

PREP48REAC96

2017

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по десния бряг на р. Банщица в района на
Участък с дължина 50 м, височина на насипите 1 м
кв. Двете реки (височина на насипите 1 м, дължина 50
м)

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
др.

2016

Параметри

42 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

Невестино

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

PREP13REAC60

PREP46REAC94

Приорите
т на
мярката

Мярка

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

5.1

5.1 (5.4)

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

2.1 (2.2,
5.1)

3.4 (1.1,
1.4)

3.4 (1.1,
1.4)

2.1

др.

PRE30REAC31

PRO11REAC38

PRE20REAC21

PRE19REAC20

PRO13REAC41

0

среден

1 500

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

0

0

0

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

0

висок

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Струма в обхвата на картите на риска с подходящи
дървесни видове (Обща площ: 20 дка)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

PREP21REAC68

1.1 (1.2,
1.4)

PRE56PRO41REAC129 висок

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.4)

PRE56PRO41REAC129 висок

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

среден

много
висок

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

Почистване на коритото на река Невестинска - целия
участък попадащ в обхвата на картите на риска (Обща
дължина на участъка: 3 км)

0

0

0

0

0

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършена поддръжка мостове

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършена поддръжка мостове

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

1 000

30 000

30 000

4 410

32 400
Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация

21

0

0

0

0

0

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

600

Обща дължина на участъка: 3 км и средна широчина: 5
м
7 500

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

30 000

Ежегодна поддръжка в добро техническо състояние на 2та моста в обхвата на картите на риска по протежението Светъл отвор на 2-та моста: 1080 м2
на р. Струма
32 400

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000

Ежегодна поддръжка в добро техническо състояние на 4те моста в обхвата на картите на риска по протежението Светъл отвор на 4-те моста: 147 м2
на р. Невестинска
4 410

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

0

Ежегодно обследване на техническото и
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
експлоатационното състояние на на 2-та моста в обхвата
комисия на компетентни държавни органи
на картите на риска по протежението на р. Струма

2.1

-

0

Ежегодно обследване на техническото и
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
експлоатационното състояние на 4-те моста в обхвата на
комисия на компетентни държавни органи
картите на риска по протежението на р. Невестинска
среден

Общинска
администрация

0

Обща площ: 20 дка
1 000

Индикатори за целево
изпълнение

9 000

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси по
протежението на р. Невестинска с подходящи дървесни Обща площ: 12 дка
видове (Обща площ: 12 дка)
600

Индикатори за текущо изпълнение

9 000

0

среден

висок

1 500

Очакван резултат

0

ежегодно 30 участника

среден

PRE1-RR1REAC1
среден

PRE16REAC17

2018

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация

PRE1-RR1REAC1
среден

PREP21REAC68

2017

0

висок

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2016

Параметри

7 500

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Невестино

Невестино

Невестино

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.3 (1.4)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Изпомпване на водата от залети ниски части в
населеното място

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 нисък

Изпомпване на водата от залети ниски части в
населеното място

1.2

1.2 (1.1,
1.4, 5.4)

Приоритет 2

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

много
висок

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

4.1

4.1

др.

RE27REAC28

RE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PREP48REAC96

PREP48REAC96

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

0

0

0

Индикатори за текущо изпълнение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

759 700
Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Участък с дължина 30 450 м и средна ширина 12 м
182 700

0

0

0

0

0

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

0

Включва жилищни, смесени жилищни, индустриални
райони и места за спорт и отдих
залята площ - 75.97 дка
759 700

Индикатори за целево
изпълнение

52 500

Включва жилищни, смесени жилищни, индустриални
райони и места за спорт и отдих
0

Почистване на коритото на коритото на р. Струма в
целия участък - дължина 30 450 м - за осигуряване
преминаването на висока вълна

Очакван резултат

Общинска
Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
администрация/
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания
Областна администрация
52 500

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 4

PRE27REAC28

много
висок

2016

Параметри

Почистване на коритото на река Струма - целия участък,
Обща дължина на участъка: 3,5 км и средна широчина:
попадащ в обхвата на картите на риска (Обща дължина
30 м
на участъка: 3,5 км)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

1.2 (1.1,
1.4, 5.4)

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Мярка

PRE16REAC17

Приоритет 1

Приоритет 2

Приорите
т на
мярката

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Каталоже
н№

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

182 700

0

среден

висок

Почистване на коритото в I-ви участък на р. Рударщица
(при мостовете 8 на брой и в коригирания участък при
Участък с дължина 1 330 м и средна ширина на речното
пътен възел "Драгичево") - общо участък с дължина 1
корито 5 м
330 м - за повишаване на проводимостта на коритото и
осигуряване преминаването на висока вълна

висок

Почистване на участък от коритото на р. Бученищица
(при мостовете 3 на брой и в коригирания участък на гр.
Участък с дължина 1860 м и средна ширина на речното
Перник от ул. "Бучински път" до устието) за
корито 5 м
повишаване на проводимостта на коритото и
осигуряване преминаването на висока вълна

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

4 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 325

4 300

0

0

0

0

0

4 300

Ежегодно почистване на коритото на р. Струма в целия
участък - дължина 30 450 м - за осигуряване
Участък с дължина 30 450 м и средна ширина 12 м
преминаването на висока вълна
0

109 620

109 620

109 620

109 620

109 620

548 100

Ежегодно почистване на коритото на р. Конска Участък с дължина 700 м и средна ширина на речното
участък 700 м от устието нагоре по течението на реката корито 6 м
за осигуряване преминаването на висока вълна
1 260
Ежегодно почистване на коритото в I-ви участък на р.
Рударщица - дължина 1 330 м - за повишаване на
проводимостта на коритото и осигуряване
преминаването на висока вълна

1 260

1 260

1 260

1 260

1 995

1 995

1 995

1 995

1 995

9 975

Участък с дължина 3 360 м и средна ширина на речното
корито 3,5 м
0

3 528

3 528

3 528

3 528

3 528

2 580

2 580

2 580

2 580

12 900

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок

360
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

2 580

360

360

360

360

360

2 160

Радио излъчвания - 100 минути в годината
10 000

22

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Почистено корито на река/дере

17 640

Ежегодно почистване на коритото на р. Рударщица във
II-ри участък - от моста на АМ-Люлин (А6) - до устието
Участък с дължина 1720 м и средна ширина 5 м
на реката в р. Струма - дължина 1 720 м. - за
осигуряване преминаването на висока вълна
0

Почистено корито на река/дере

7 560

Участък с дължина 1 330 м и средна ширина на речното
корито 5 м
0

Ежегодно почистване на коритото на р. Бученищица за
повишаване на проводимостта на коритото и
осигуряване преминаването на висока вълна

1 260

Почистено корито на река/дере

4 650

Почистване на коритото на р. Рударщица във II-ри
участък - от моста на АМ-Люлин (А6) - до устието на
Участък с дължина 1720 м и средна ширина 5 м
реката в р. Струма - дължина 1 720 м. - за осигуряване
преминаването на висока вълна

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

висок

3 325

60 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

PREP48REAC96

PREP48REAC96

Приорите
т на
мярката

Мярка

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

600
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

5.1

5.1 (5.4)

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

др.

PRE30REAC31

PRO11REAC38

PRE20REAC21

PRE19REAC20

5 000

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

600

600

600

600

600

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

среден

5 000
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

5 000

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

0

висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

PRE1-RR1REAC1
среден

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

-

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Общинска
администрация

Общински бюджет
Изградено защитно
/ПУДООС/ ОПОС/ ОПРР съоръжение

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

9 000

9 000
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000
Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

30 000

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

128 000

Биологично укрепване/залесяване на двата бряга във IIОбща дължина на участъка по двата бряга 5 860 м;
ри участък на р. Струма - десен бряг - дължина на
широчина на ивиците за залесяване 5 м - обща площ за
участъка (2 930 *2) = 5 860м; широчина на ивиците за
залесяване до 30 дка
залесяване 5 м - обща площ за залесяване до 30 дка
1 500

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

0

Изграждане на стоманобетонни защитни (крилни) стени
по двата бряга на р. Струма преди и след моста на ул.
Стоманобетонни стени с размери: обща дължина 40 м;
"Христо Ботев" - с. Студена - обща дължина 40 м;
височина 4 м; дебелина 0,50 м
височина 4 м и дебелина 0,50 м
128 000

Общински бюджет

42 000

0

среден

PRO13REAC41

1 500

Общинска
администрация

10 000

ежегодно 30 участника

среден

висок

1 500

Индикатори за целево
изпълнение

30 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Индикатори за текущо изпълнение

30 000

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
100 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Очакван резултат

3 600

ежегодно 100 участника

среден

2.1 (2.2,
5.1)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

2018

Изготвяне на 90000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2017

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2016

Параметри

1 500

Извършено биологично
укрепване/залесяване

Осигурена защита на
Залесена площ (дка)/ Укрепена площ (дка) живота и здравето на
населението в района

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

Перник

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 5

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

1.1 (1.2,
1.4)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

PRE1-RR1REAC1
среден

PRE1-RR1REAC1
нисък

PRE1-RR1REAC1
нисък

PREP21REAC68

PREP212,1 REAC68

PREP212,1 REAC68

2.2 (1.1,
1.4)

др.

5.1 (5.4,
5.5)

PRE35PREP5RR8REAC52

16 000
Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Бученищица в участък с дължина 3 500 м от с. Големо
Бучино до гр. Перник

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

5 500

5 000

5 500

5 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

7 000
Отстраняване на локални щети по бреговете след
наводнение по цялото протежение на засегнатия
участък от р. Бученищица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270 000

0

0

0

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

0
Управление на водоползването от комплексните и
значими язовири от Приложение 1 на ЗВ в ЗБР за БУ.
Изготвяне, прилагане и контрол на изпълнението на
месечните режимни графици за ползването на водите на
комплексните и значими язовири от Приложение 1 на
ЗВ в ЗБР за БУ и осигуряване на ретензионни обеми

0

Актуализиране на наредбите за поддържане и
експлоатация на язовирите с цел безопасно провеждане
на високите вълни породени от поройни наводнения

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършено обследване
бюджет на АПИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършено обследване
бюджет на АПИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършено обследване
бюджет на АПИ

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Осигурена защита на
Общински бюджет
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
/ПУДООС/ ОПОС/ ОПРР от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Осигурена защита на
Отстранени локални щети след Площ на отстранените локални щети (дка);
живота и здравето на
настъпило наводнение
Обем на отстранен материал (куб.м.)
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Осигурена защита на
Отстранени локални щети след Площ на отстранените локални щети (дка);
живота и здравето на
настъпило наводнение
Обем на отстранен материал (куб.м.)
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена оценка на щетите,
устойчивостта и годността за
ползване на засегнатите от
наводнения сгради

Завършени етапи от провеждането на
оценката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Надградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

ВиК оператор

Бюджет на ВиК
оператора

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

ВиК оператор

Бюджет на ВиК
оператора

Недопуснато преливане през Брой извършени проверрки за спазване на
короната на стените на язовира предписанията

МОСВ/БД

Недопуснато преливане през
Републикански бюджет короната на стените на
язовирите.

Изготвени в срок месечни режимни
графици; Брой извършени проверки за
спазване на месечните режимни графици

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МОСВ/ МРРБ/ МЗХ

Актуализирани наредби за
Републикански бюджет поддръжка и експлоатация на
язовирите

Брой нововъведени/актуализирани норми;
Бртой актове, в които са включени
нови/актуализирани норми

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

1 000

540 000

36 000

0

висок

Бюджет на ИАГ

3 500

60 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи
6 000

Ефективно управление на водните нива на яз. Студена.
Недопускане на преливане през короната на стената при
поройни валежи. Прилагане и актуализация на
аварийните планове

216 000

МЗХ-ИАГ

7 000

Надграждане на защитните стени с 1,00 м в III-ти
участък на р. Струма - ляв бряг - дължина на участъка за стоманобетонна защитна стена с размери: дължина 1350
надграждане 1 350 м дебелина на стената 0,25м
м; височина 1 м; дебелина 0,25 м
(стомано-бетон)
54 000

Осигурена защита на
Залесена площ (дка)/ Укрепена площ (дка) живота и здравето на
населението в района

42 000

При допускане, че оценката на щетите продължава 20
дни
1 000

Извършено биологично
укрепване/залесяване

30 000

500 м3 материал за отстраняване в участък от 3360 м по
речното корито
3 500

Оценка на щетите, устойчивостта и годността за
ползване на засегнати от наводнения сгради и
инфраструктура в целия район - Перник (във всички
населени места в разглеждания район, в т.ч. и сградите
и инфраструктурата в I-ви участък на р. Струма - ляв
бряг)

0

Бюджет на ИАГ

33 000

Отстраняване на локални щети по бреговете след
наводнение по цялото протежение на засегнатите
1 000 м3 материал за отстраняване
участъци от р. Рударщица - 5 050 м - (1 000 м3 материал
за отстраняване)

висок

висок

5 500

МЗХ-ИАГ

63 000

6 000 м3 материал за отстраняване
42 000

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на яз. Студена
(потенциално опасен воден обект)

висок

5 500

Индикатори за целево
изпълнение

17 500

40 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден
Отстраняване на локални щети по бреговете след
наводнение по цялото протежение на засегнатия
участък от р. Струма - 30 450 м. - 6 000 м3 материал за
отстраняване

5 500

Индикатори за текущо изпълнение

16 000

150 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи
10 500

Очакван резултат

1 000

Залесяване по двата бряга на участък с дължина 3500 м
ширина на залесяване по 50 м. Обща площ за
залесяване за двата бряга 350 дка
17 500

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 3-те моста над р.
Бученищица, бреговете, дигите и защитните стени в
засегнатия участък от реката

PRE58PRO43REAC131 висок

2.2 (1.1,
1.4)

2019

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Залесяване по двата бряга на участък с дължина 3200 м
Рударщица (ляв и десен) с подходящи дървесни видове в ширина на залесяване по 50 м. Обща площ за
участък между с. Рударци и с. Драгичево
залесяване за двата бряга 320 дка

среден

PREP57RR231,3 REAC114 нисък

PRE31PREP2RR7REAC39

2018

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 10-те моста над р.
50 ч. за експертни становища и организиране на 1
Рударщица, бреговете, дигите и защитните стени в двата комисия на компетентни държавни органи
засегнати участъка от реката

RR131,3 REAC104 среден

PREP21REAC68

2017

1 000

висок

RR131,3 REAC104 среден

2.2 (1.1,
1.4)

2016

Параметри

Биологично укрепване/залесяване на десния бряг в VIIIми участък на р. Струма - десен бряг - дължина на
дължина на участъка 3 750 м; широчина на ивиците за
участъка 3 750 м; широчина на ивиците за залесяване 5 залесяване 5 м - обща площ за залесяване до 20 дка
м - обща площ за залесяване до 20 дка

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 45-те моста над р.
Струма, бреговете, дигите и защитните стени в целия
участък на р. Струма - 30 450 м

RR131,3 REAC104 среден

1.1 (1.4,
2.1)

Мярка

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

0

0

0

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

Перник

Перник

Перник

Перник

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

1.2 (1.1,
1.4, 5.1,
5.4)

1.1 (1.4,
5.4)

1.1 (1.4,
5.4)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.2

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

PRE24REAC25

Приорите
т на
мярката

висок

PRE51PRO36REAC124 висок

PRE27REAC28

2.1'

1.1 (1.4)

др.

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PREP21REAC68

2016

Параметри

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Премахване на подприщващи съоръжения намиращи се
в речното легло - 2 стари моста в с. Студена в района на Общо за двата моста 6 м3 - материал за отстраняване
кръстовището на ул. "Пороя" и ул. "Струма"

PRE51PRO36REAC124 висок

PRE5PRO2REAC6

Мярка

висок

много
висок

720
Удълбочаване на участъци в I-ви участък на р.
Рударщица - изземване на наносен материал от
корито/дъното до 1 м - дължина на участъка 2 000 м
(некоригирания участък от реката) - за повишаване на
проводимостта на коритото и осигуряване
преминаването на висока вълна

40 000

Удълбочаване на участъци в коритото на р. Бученищица
- изземване на наносен материал от корито/дъното до 1
дължина на участъка 1500 м, изземване на наносен
м - дължина на участъка 1 500 м (некоригирания
материал от дъното до 1 м
участък от реката) - за повишаване на проводимостта на
коритото и осигуряване преминаването на висока вълна

30 000

Създаване на малки буферни зони/басейни в заливните
тераси на реката: на десния бряг на р. Струма преди
моста на АМ-"Струма"(А3) - зона с размери 160/80м; на 2 зони с размери 160/80м и 200/80м;
левия бряг на р. Струма след моста на АМ-"Струма"(А3)
- зона с размери 200/80м;

Почистване на коритото на р. Черна река в целия
засегнат участък - дължина на участъка - 1 650 м. за
осигуряване преминаването на висока вълна

0

0

0

0

0

4 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Премахнати подприщващи
съоръжения

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

Завършени етапи на премахване

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Завършени етапи на удълбочаване

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Повишена проводимост на
Републикански бюджет/
коритото
бюджет на АПИ

Общинска
администрация

Общински бюджет

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет/
бюджет на БД

Създадени малки буферни
зони/басейни

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет
/ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

40 000

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

30 000
Брой създадени буферни зони/басейни/
Площ на създадените буферни
зони/басейни (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

4 896

Участък с дължина 1650 м, средна ширина на коритото
10 м
8 250

Очакван резултат

720

дължина на участъка 2000 м, изземване на наносен
материал от дъното до 1 м

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Каталоже
н№

8 250

0

среден

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

Почистване на коритото на р. Бела река в целия участък Участък с дължина 6600 м, средна ширина на коритото
дължина на участъка - 6 600 м за осигуряване
10 м
преминаването на висока вълна
33 000

0

0

0

0

33 000

Почистване на коритото на р. Изток в целия участък - от
преди устието на р. Язо - до устието на р. Седръч Участък с дължина 3200 м, средна ширина на коритото
дължина на участъка - 3 200 м. за осигуряване
5м
преминаването на висока вълна
8 000
Почистване на коритото на р. Язо в участъка - от преди
устието на р. Язо - до устието на реката в р. Изток дължина на участъка - 220 м. за осигуряване
преминаването на висока вълна

0

0

0

0

0

8 000

Участък с дължина 220 м, средна ширина на коритото
10 м
1 100

0

0

0

0

0

1 100

Ежегодно почистване на коритото на р. Черна река в
Участък с дължина 1650 м, средна ширина на коритото
целия засегнат участък - дължина на участъка - 1 650 м.
10 м
за осигуряване преминаването на висока вълна
0
Ежегодно почистване на коритото на р. Бела река в
целия участък - дължина на участъка - 6 600 м за
осигуряване преминаването на висока вълна

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

24 750

Участък с дължина 6600 м, средна ширина на коритото
10 м
0

19 800

19 800

19 800

19 800

19 800

99 000

Ежегодно почистване на коритото на р. Изток в целия
участък - от преди устието на р. Язо - до устието на р.
Участък с дължина 3200 м, средна ширина на коритото
Седръч - дължина на участъка - 3 200 м. за осигуряване 5 м
преминаването на висока вълна
0

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

24 000

Ежегодно почистване на коритото на р. Язо в участъка от преди устието на р. Язо - до устието на реката в р.
Участък с дължина 220 м, средна ширина на коритото
Изток - дължина на участъка - 220 м. за осигуряване
10 м
преминаването на висока вълна
0
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на защитните стени на
реките в район Разлог

660

660

660

660

660

3 300

60 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

нисък

PRE49PRO34REAC121 среден

0

6 000
Участък с дължина 220 м и височина на защитните
стени - 1,5 м.
Изграждане на защитна стена от габиони в комбинация
Габионите са изработени от двойно-усукана телена
със залесяване (биологично укрепване) - по левия бряг
мрежа с диаметър 3мм, размер на окото 8х10 см,
р. Язо - дължина 220 м и височина 1,5 м
покритие Zn - 255гр/м2, запълнени с едър трошен речен
камък. Габионите се поставят на 2 реда, както следва:

24 800

25

6 000

0

6 000

0

6 000

0

6 000

0

6 000

0

36 000

24 800

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Приоритет 5

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

Приорите
т на
мярката

Мярка

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

360
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

10 000
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

5.1

5.1 (5.4)

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

2.1 (2.2,
5.1)

др.

PRE30REAC31

PRO11REAC38

PRE20REAC21

PRE19REAC20

PRO13REAC41

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

0

висок

0

15 000

5 000

26

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация/ МВР

Общински бюджет/
Бюджет на МВР

Проведена обучителна
информационна кампания по
проблоемите на наводненията

Подобрена подготвеност
Брой проведени събития; Брой участници в
на населението за
събитията
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Общинска
администрация

-

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Издадени забрани/ограничения
Брой издадени забрани/ограничения; Брой
за строителство в зони с риск
общини, издали забрани/ограничения
от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

инвеститор

42 000

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

9 000

9 000

0

среден

висок

1 500

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

5 000

ежегодно 30 участника

среден
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

1 500

Общински бюджет

15 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Общинска
администрация

4 200

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Индикатори за целево
изпълнение

3 600

ежегодно 50 участника

среден

Индикатори за текущо изпълнение

60 000

Изготвяне на 12000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Очакван резултат

2 160

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

2018

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2017

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2016

Параметри

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000

30 000

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Разлог

Сандански

Сандански

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

2.1'

1.3'

1.3'

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

PRE1-RR1REAC1
нисък

PRE1-RR1REAC1
нисък

PRE1-RR1REAC1
нисък

PREP21REAC68

RR13REAC104 среден

RR13REAC104 среден

1.3'

PREP57RR23REAC114 нисък

3.4'

PRE58PRO43REAC131 висок

3.4'

PRE58PRO43REAC131 висок

3.4'

PRE58PRO43REAC131 висок

1.1 (1.4)

PRE58PRO43REAC131 висок

1.1 (1.4)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

PRE58PRO43REAC131 висок

PRE27REAC28

много
висок

др.

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Обща площ за залесяване - 350 дка
17 500

0

0

0

0

0

40 000
Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Изток с подходящи дървесни видове - залесяване по
двата бряга обща площ за залесяване 30 дка

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 400

153 600

192 000

0

0

0

72 000

0

0

0

0

Надграждане на защитните стени с 0,50 м в III-ти
участък на р. Бела река - десен бряг - дължина на
участъка за надграждане 520 м дебелина на стената
0,50м

0

0

0

83 200

104 000

0

0

0

96 000

120 000

0

0

0

0

среден

27

0

0

0

0

0

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Осигурена защита на
Общински бюджет/
Отстранени локални щети след Площ на отстранените локални щети (дка);
живота и здравето на
Републикански бюджет настъпило наводнение
Обем на отстранен материал (куб.м.)
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Осигурена защита на
Общински бюджет/
Отстранени локални щети след Площ на отстранените локални щети (дка);
живота и здравето на
Републикански бюджет настъпило наводнение
Обем на отстранен материал (куб.м.)
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Осигурена защита на
Общински бюджет/
Отстранени локални щети след Площ на отстранените локални щети (дка); критичната
Републикански бюджет настъпило наводнение
Обем на отстранен материал (куб.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Извършена оценка на щетите,
Общински бюджет/
устойчивостта и годността за
Републикански бюджет ползване на засегнатите от
наводнения сгради

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Общинска
администрация/ БД

Завършени етапи от провеждането на
оценката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Надградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общински бюджет

Надградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Надградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Надградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Надградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

208 000

240 000

Дължина на участъка: 24 000 м; ширина: 4 м - площ 96
000 м2
48 000

Извършено залесяване

304 000

Дължина: 300 м
Ширина: 0,5 м
Височина: 1 м
24 000

Почистване на коритото на реката - от с. Лиляново до
устието на р. Санданска Бистрица целия участък 24 км
с особено внимание около мостовете (15 на брой)

152 000

Дължина: 520 м
Ширина: 0,5 м
Височина: 0,5 м
20 800

Надграждане на защитните стени с 1,00 м във II-ри
участък на р. Изток - ляв бряг - дължина на участъка за
надграждане 300 м дебелина на стената 0,50м (от
ул."Хр. Ботев" до устието на р. Бела река

121 600

Бюджет на ИАГ

120 000

Надграждане на защитните стени с 0,50 м в III-ти
Дължина: 760 м
участък на р. Бела река - ляв бряг - дължина на участъка Ширина: 0,5 м
за надграждане 760 м дебелина на стената 0,50м
Височина: 0,5 м
30 400

МЗХ-ИАГ

384 000

Дължина: 300 м
Ширина: 0,5 м
Височина: 0,5 м
48 000

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

250

Надграждане на защитните стени с 1м във II-ри участък Дължина: 480 м
на р. Бела река - ляв бряг - дължина на участъка за
Ширина: 0,5 м
надграждане 480 м дебелина на стената 0,50м
Височина: 1 м

Надграждане на защитните стени с 0,50 м във II-ри
участък на р. Бела река - десен бряг - дължина на
участъка за надграждане 300 м дебелина на стената
0,50м

Залесена площ (дка)

14 000

Оценка на щетите, устойчивостта и годността за
ползване на засегнати от наводнения сгради и
При допускане, че оценката на щетите продължава 5
инфраструктурав целия район гр. Разлог (в т.ч. и
дни
сградите и инфраструктурата по левия бряг на р. Черна)
250

Извършено залесяване

17 500

Отстраняване на локални щети по бреговете и
защитните съоръжения след наводнение по цялото
Общ обем за отстраняване: 2000 м3
протежение на засегнатия участък от р. Изток - 2 000 м3
материал за отстраняване
14 000

Бюджет на ИАГ

8 400

Отстраняване на локални щети по бреговете и
защитните съоръжения след наводнение по цялото
Общ обем за отстраняване: 2500 м3
протежение на засегнатия участък от р. Бела река - 2 500
м3 материал за отстраняване
17 500

МЗХ-ИАГ

36 000

Общ обем за отстраняване: 1200 м3
8 400

Индикатори за целево
изпълнение

1 500

60 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи
6 000

Индикатори за текущо изпълнение

40 000

Обща площ за залесяване - 30 дка
1 500

Отстраняване на локални щети по бреговете след
наводнение по цялото протежение на засегнатия
участък от р. Черна река - 1 200 м3 материал за
отстраняване

0

Очакван резултат

17 500

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. Бела
река с подходящи дървесни видове - залесяване по двата Обща площ за залесяване - 800 дка
бряга обща площ за залесяване 800 дка

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
1.2

2016

Параметри

нисък

RR13REAC104 среден

Приоритет 2

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р.
Черна река с подходящи дървесни видове - залесяване
по двата бряга обща площ за залесяване 350 дка

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 38-те моста в целия
район Разлог

1.3'

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Мярка

48 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Цел(и)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Ежегодно почистване на реката - от с. Лиляново до
устието на р. Санданска Бистрица целия участък 24 км
PRE27REAC28

2.1

PREP21REAC68

1.1 (1.4,
2.1)

PRE50PRO35REAC123 среден

1.1 (1.4,
5,4)

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE60PRO45REAC133 висок

0

др.

нисък

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

1.3 (3.3,
5.4)

54 000

4.1

4.1

4.1

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

63 600

Алтернатива 1. Изграждане на прегради от чували с
пясък - по ниските участъци на бреговете

28 800

28 800

28 800

28 800

28 800

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

Алтернатива 1. Изграждане на прегради от чували с
пясък - по ниските участъци на бреговете

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Изпомпване на водата от залети ниски части в
населеното място - 1000 г. вълна

59 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

0

0

0

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

28

600

600

600

600

600

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

221 300

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

0

6 078

2 160

60 000

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията
600

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

59 300

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

Общинска
Общински бюджет/
Извършена поддръжка на
администрация/
Републикански бюджет защитни съоръжения
Областна администрация

1 000

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

42 858

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
4 колектора със средно дневно общо количество на
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
заустваните отпадъчни води от 1013 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой
6 078

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

3 576

0
0

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Извършено обследване
Републикански бюджет
Областна администрация

14 286

Включва жилищни и смесени жилищни райони - 22.13
дка
221 300

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

63 600

Изграждане на мобилни, временни прегради - прегради
Дължина на участъка: 50 м
от сглобяеми водонепропускливи панели

Осигурява се храна, вода, медикаменти и подслон за
всички евакуирани жители на ден. Броят на
евакуираните жители се определя от засегнатата
Евакуация на хората от най-засегнатите райони - 1000 г.
жилищна площ, средната полезна площ на 1 жилище вълна
72 кв. м и средния брой членове на 1 домакинство за
област Благоевград - 2.7 човека
брой евакуирани - 593

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Индикатори за целево
изпълнение

324 000

Обща дължина на участъците: 3 000 м
42 858

Индикатори за текущо изпълнение

27 000

Дължина на участъка: 250 м
3 576

Алтернатива 1. Изграждане на прегради от чували с
пясък - по ниските участъци на бреговете

0

Очакван резултат

144 000

Участък с дължина 1 000 м
14 286

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

висок

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Изграждане на нова защитна стена (габиони) по левия
бряг на на р. Санданска Бистрица при къмпинг "Горски Дължина на участъка: 800 м
кът - 4-ти километър".

нисък

RR12REAC103 среден

2020

Дължина на участъка: 4 500 м

Евакуация на на ценна и скъпа техника от засегнатите
обекти на индустрията - производство и съхранение
др.

2019

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи
4 500

Ежегодна поддръжка на корекцията - текущи ремонти
на р. С. Бистрица - участък с дължина 4 500 м

2018

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

среден

1.3 (1.4)

2017

Дължина на участъка: 24 000 м; ширина: 4 м - площ 96
000 м2

много
висок

Ежегодно обследване на състоянието на корекцията на
река Санданска Бистрица

2.2 (1.3)

2016

Параметри

3 600

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

PREP48REAC96

Приорите
т на
мярката

Мярка

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

580

5.1

5.1 (5.4)

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

др.

PRE30REAC31

PRO11REAC38

PRE20REAC21

PRE19REAC20

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

580

580

580

580

580

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

среден

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

0

висок

1.1 (1.4,
5,4)

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.4,
5,4)

PRE49PRO34REAC121 среден

0

Изграждане на нова защитна стена по левия бряг на на
р. Санданска Бистрица при хотелите "Едия" и "Пирин"

15 000

5 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

624 000

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

-

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

9 000
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000

30 000

0 1 040 000

0

40 000

Обща площ: 100 дка
5 000

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

9 000

Изграждане на нова защитна стена по левия бряг на на Височина: 1 м
р. Санданска Бистрица на входа на къмпинг "Горски кът Ширина; 0,5 м
- 4-ти километър"
Дължина: 50 м
40 000

Общински бюджет

0

Височина: 2 м
Ширина; 0,5 м
Дължина: 800 м
416 000

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове
PRE1-RR1REAC1
нисък

1 500

Общинска
администрация

42 000

0

среден

PRO13REAC41

1 500

Индикатори за целево
изпълнение

5 000

ежегодно 30 участника

среден

висок

1 500

Индикатори за текущо изпълнение

15 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Очакван резултат

3 480

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди

2.1 (2.2,
5.1)

3.4 (1.1,
1.4)

2018

ежегодно 50 участника

нисък

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2017

Изготвяне на 10000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок
Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини

др.

2016

Параметри

0

5 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 15-те моста
2.1

PREP21REAC68

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.4,
5,4)

PRE58PRO43REAC131 висок

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

3.4 (1.1,
1.4, 3.3,
5.4)

PRE4PRO1REAC5

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Мярка

1.1 (1.4,
5.4)

1.1 (1.4,
5.4)

1.1 (1.4,
5.4)

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

PRE31PREP2RR7REAC39

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

5.4 (1.1,
1.3, 1.4)

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

1.3 (3.1,
3.3)

др.

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

5.1 (5.4,
5.5)

PRE35PREP5RR8REAC52

Надграждане на защитната стена

200 000

Струма/
БДЗБР

Сандански

Сандански

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

875

225 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

225 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Изграждане на нова дига (едри скални материали) в
комбинация с биологично укрепване

0

0

0

0

0

0

0

0

135 000

270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

висок

7 500
Ефективно управление на водните нива на
ретензионните водохранилища изравнител "Карталовец"
и долен изравнител на ВЕЦ "Сандански" и язовир "Бели
брег". Недопускане на преливане през короната на
стените при поройни валежи.

висок

7 500

7 500

7 500

7 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Извършена поддръжка на
Републикански бюджет/
защитни съоръжения
бюджет на АПИ

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Надградено защитно
съоръжение

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общински бюджет/
Изградено защитно
бюджет на МВР/
съоръжение
Републикански бюджет

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Изградено защитно
бюджет на АПИ/
съоръжение
ПУДООС/ ОПОС

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията

Недопуснато преливане през
короната на стените на
язовирите.

Брой извършени проверрки за спазване на
предписанията

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изготвен проект на защитни
съоръжения

Етапи на изпълнение на поръчката

Повишена защита на
околната среда

МОСВ/ МРРБ/ МЗХ

Актуализирани наредби за
Републикански бюджет поддръжка и експлоатация на
язовирите

Брой нововъведени/актуализирани норми;
Бртой актове, в които са включени
нови/актуализирани норми

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

270 000

135 000

45 000

0

3 000

0
0

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

135 000

60 ч. за експертни становища
3 000

Общинска
администрация

384 480

0

среден
Актуализиране на наредбите за поддържане и
експлоатация на малките язовири с цел безопасно
провеждане на високите вълни породени от поройни
наводнения

7 500

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

75 000

Ежегодно обследване на техническото състояние на
ретензионните водохранилища изравнител "Карталовец" 90 ч. за експертни становища и организиране на 1
и долен изравнител на ВЕЦ "Сандански" и язовир "Бели комисия на компетентни държавни органи
брег" (стена и регулиращи водния отток съоръжения)
среден

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ/
Единна спасителна
225 000 система

Дължина: 150 м
Височина: 2 м
135 000

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършено обследване
бюджет на АПИ

75 000

Дължина: 150 м
Височина: 2 м

Изграждане на земно-насипни диги по десния бряг на
р.Санданска Бистрица в комбинация с биологично
Обща дължина на участъците: 300 м
укрепване при индустриалните обекти преди и след
Височина: 2 м
моста на гл. път Е-79 (два участъка по 150 м дължина и
височина 2 м)

Изграждане на земно-насипна дига по десния бряг на
р.Санданска Бистрица в комбинация с биологично
укрепване

0

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

225 000

Дължина на участъка: 4 800 м
Височина: 2 м
Ширина: 2 м
384 480

Изграждане на земно-насипна дига в комбинация с
биологично укрепване

0

Индикатори за целево
изпълнение

875

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална Дължина: 150 м
и земна маса по десния бряг
Височина: 1 м
75 000

Индикатори за текущо изпълнение

200 000

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
Дължина: 150 м
и земна маса по левия бряг на р. Санданска Бистрица Височина: 1 м
дължина 150 м и височина 1 м.

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по десния бряг на р. Санданска Бистрица
Обща дължина на участъците: 450 м
при индустриалните обекти преди и след моста на гл.
Височина: 1 м
път Е-79 (два участъка с дължина 150 м и 300 м и
височина 1 м)

Очакван резултат

30 000

Дължина: 500 м, дълбочина: 50 см, широчина: 50 см

Изграждане на прегради, чрез насипване на едра скална
и земна маса в кв. "Зора", след края на защитната
Обща дължина на участъците: 450 м
бетонна стена при ул. Тодор Каблешков (участък на
Височина: 1 м
левия бряг с дължина 300 м и участък на десния бряг с
дължина 150 м, височина на насипите до 1 м)

Проектиране на защитни съоръжения за ПСОВСандански
Струма/
БДЗБР

2018

Височина: 1 м
Ширина; 0,5 м
Дължина: 250 м

висок

PRE53PRO38REAC126 висок

PREP21REAC68

5 000

Почистване и удълбаване на канавката, намираща се в
основата на ската на десния бряг на р. С. Бистрица

PRE53PRO38REAC126 висок

2017

40 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

PRE53PRO38REAC126 висок

2.1

2016

Параметри

0

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сандански

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Почистване на водовземните съоръжения (водовземна
решетка, савак и др) на четирите ГНК
PRE16REAC17

PRE27REAC28

350

0

1 050

среден

42 000

1.1 (1.2,
1.4)

PRE56PRO41REAC129 висок

1.1 (1.2,
1.4)

PRE56PRO41REAC129 висок

Планиране и изграждане на линейни защитни
съоръжения /охранителни канали/

1.2 (1.1,
1.4)

PRE67PRO52PREP60REAC139 среден

Изпомпване на водата от залети обекти на индустрията - Включва обекти на индустрията, техническа
производство и съхранение - 1000 годишна вълна
инфраструктура и места за спорт и отдих - 9.15 дка

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

PRE27REAC28

нисък

12 000

Почистване на проводимостта на светлия отвор на 15
моста на р. С. Бистрица

0

0

0

0

0

250

250

250

250

250

1 050

1 050

1 050

1 050

1 050

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

0

Ежегодно почистване на проводимостта на светлия
отвор на 15 моста на р. С. Бистрица

др.

PRE272,1 REAC28

91 500

12 000

12 000

0

0

0

0

0

28 260

28 260

28 260

28 260

28 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 125

0

0

0

0

0

"Напоителни системи"
ЕАД

"Напоителни системи"
ЕАД

Почистени водовземни
съоръжения

Осигурена защита на
Брой извършени почиствания; Дължина на
живота и здравето на
почистените участъци
населението в района

"Напоителни системи"
ЕАД

"Напоителни системи"
ЕАД

Почистени водовземни
съоръжения

Осигурена защита на
Брой извършени почиствания; Дължина на
живота и здравето на
почистените участъци
населението в района

"Напоителни системи"
ЕАД

"Напоителни системи"
ЕАД

Почистени водовземни
съоръжения

Осигурена защита на
Брой извършени почиствания; Дължина на
живота и здравето на
почистените участъци
населението в района

"Напоителни системи"
ЕАД

"Напоителни системи"
ЕАД

Извършена поддръжка на
съоръжения

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията

Извършена поддръжка на
съоръжения

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ, НКЖИ)

Общински бюджет/
Завършени етапи от изпълнението на
бюджет на АПИ/ бюджет Извършена поддръжка мостове
поддръжката
на НКЖИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Завършени етапи от изпълнението на
Републикански бюджет/ Извършена поддръжка мостове
поддръжката
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет/
ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

252 000

72 000

0

141 300

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

2 750

91 500

Участък с дължина - 2500 м и средна ширина – 3,3 м

висок

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Почистено корито на река/дере

Дължина на почистен участък; Брой
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършена поддръжка на
защитни съоръжения

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

-

Осъществен контрол върху
изхвърлянето на отпадъци

Осигурена защита на
Брой извършени проверки; брой наложени
живота и здравето на
санкции; брой съставени предписания
населението в района

4 125

0

среден
Ежегодно почистване и стопанисване на коритото на
Тролско дере в границите на урбанизираната територия Участък с дължина - 2500 м и средна ширина – 3,3 м
на с. Сатовча
среден

0

4 500

2 475

2 475

2 475

2 475

12 375

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

27 000

Поддръжка в добро техническо състояние на защитните
Ежегодна поддръжка на участък с дължина 2500 м
диги по двата бряга на Тролско дере (2500 м)
30 000

Засилване на контролната функция/дейност на
компетентните органи/структури
среден

2 475

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

PRE50PRO35REAC123 среден

PRO224,1 REAC67

12 000

Индикатори за целево
изпълнение

6 300

Дължина: 500 м, дълбочина: 50 см, широчина: 50 см
2 750

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на защитната стена
PREP212,1 REAC68

12 000

Индикатори за текущо изпълнение

1 250

Светъл отвор на 15-те моста: 1884 м2
0

Почистване и стопанисване на коритото на Тролско
дере в границите на урбанизираната територия на с.
Сатовча (дължина - 2500 м и средна ширина – 3,3 м)

12 000

Очакван резултат

350

Светъл отвор на 15-те моста: 1884 м2

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти

1.1 ( 2.1)

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

За изравнител "Карталовец" и долен изравнител н ВЕЦ
Ежегодна поддръжка - текущи ремонти на
ретензионните водохранилища изравнител "Карталовец" "Сандански" - Обща дължина на участъка: 500 м, средна
и долен изравнител на ВЕЦ "Сандански" и язовир "Бели височина на стените: 4 м
брег" (стена и регулиращи водния отток съоръжения)
За язовир "Бели Брег" - дължина на стената 200 м
др.

1.2

2020

Обща дължина на каналите: 3,5 км

1.1 (1.4,
5,4)

1.1 (1.2,
1.3)

2019

Ежегодно почистване на четирите ГНК с цел
осигуряване проектната проводимост - обща дължина на Обща дължина на каналите: 3,5 км
каналите 3.5 км

Ежегодна поддръжка на водовземните съоръжения и
техническото състояние на каналите обща дължина на
каналите 3.5 км
др.

2018

500 м2

много
висок

много
висок

2017

500 м2

много
висок

Ежегодно почистване на водовземните съоръжения
(водовземна решетка, савак и др.) на четирите ГНК
PRE27REAC28

2016

Параметри

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

180 000

Засилване на контролната функция/дейност на
компетентните органи/структури
0

31

0

0

0

0

0

0

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

др.

1.1 (5.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.3)

PRE59PRO44REAC132 висок

2.1 (1.1,
1.3, 2.2)

PRE60PRO45REAC133 среден

висок

1.3 (1.4)

др.

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

среден

150

др.

32 250

Изграждане на прегради от чували с пясък в четири
критични участъка

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

PRO15REAC43

среден

RR12REAC103 среден

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

5 100

20 000
Осигурява се храна, вода, медикаменти и подслон за
всички евакуирани жители на ден. Броят на
Евакуация на хората от най-засегнатите райони по двата евакуираните жители зависи от засегнатата жилищна
бряга на Тролско дере - 1000 г. вълна
площ, средната полезна площ на жилище и средния
брой членове на домакинство за област Благоевград
'брой евакуирани - 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 700

0

0

0

0

0

Изпомпване на вода от наводнените индустриални
райони - 1000 г. вълна

5.82 дка индустриални райони

Поставяне на стационарни или мобилни защитни
елементи на прозорци и врати, както и
водонепропускливи преградни конструкции - на
сградата на общинската администрация и пощенската
станция

Поставяне на стационарни или мобилни защитни
елементи на прозорци и врати, както и
водонепропускливи преградни конструкции - на
сградата на общинската администрация и пощенската
станция

58 200

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

10 000

0

0

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

600

580

580

580

580

580

580

32

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общински бюджет

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственици

Собственици

Изградено защитно
съоръжение

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

58 200

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

4 000

2 625

2 160

60 000

3 600

3 480

ежегодно 50 участника
2 500

Завършени етапи от изпълнението на
повдигането

0

10000 бр. дипляни/флаери

висок

Извършено повдигане на мост

159 700

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

Общински бюджет

44 700

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

Общинска
администрация/ БД

20 000

0

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Индикатори за целево
изпълнение

5 100

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
2 колектора със средно дневно количество на
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
заустваните отпадъчни води от 375 куб. м/ден.
изземване на повърхностния слой
2 625

Индикатори за текущо изпълнение

32 250

0
0

Очакван резултат

150

Изпомпване на води от залети ниски части на с. Сатовча
15.97 дка жилищни и смесени жилищни райони
по двата бряга на Тролско дере - 1000 г. вълна

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

нисък

0

Поставяне на прегради от сглобяеми
Дължина 500 м по двете страни на дерето или обща
водонепропускливи панели на металния парапет, който
дължина на парапета 1000 м
се намира в централната част на с. Сатовча

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

0

обща дължина на участъците 350 м

среден

PRE63PRO48В261,3 REAC135 среден

1.2 (3.1)

2018

Алтернатива 2. Изграждане на защитна стена от габиони стена с дължина 250 м и височина 2 м

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекти на
индустрията разположени в заливаемата зона на
Тролско дере

2.1 (1.1,
1.3, 2.2)

2017

Повдигане на дървеното мостче на ул. „Бистрица” №58, Повдигане на дървеното мостче на ул. „Бистрица” №58,
свързващо улицата с цеха за обработка на камъни свързващо улицата с цеха за обработка на камъни Осигуряване преминаване на висока вълна
Осигуряване преминаване на висока вълна

1.1 (1.2,
1.3)

2.2 (1.3)

2016

Параметри

15 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Сатовча

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Каталоже
н№

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

Приорите
т на
мярката

Мярка

5.1

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

2.1 (2.2,
5.1)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.2

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

др.

PRE30REAC31

PRE20REAC21

PRE19REAC20

PRO13REAC41

PRE27REAC28

1.2 ( 1.3)

1.2 ( 1.3)

1.2 ( 1.3)

PRE27REAC28

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Подобрена подготвеност
Брой проведени събития; Брой участници в
на населението за
събитията
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Общинска
администрация

-

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

висок

0

15 000

5 000

0

0

15 000

5 000

0

0

15 000

5 000

0

0

15 000

5 000

0

0

15 000

5 000

0

Общинска
администрация

-

Издадени забрани/ограничения
Брой издадени забрани/ограничения; Брой
за строителство в зони с риск
общини, издали забрани/ограничения
от наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

15 000

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

5 000

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000
Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

30 000

Почистване на коритото на р. Градевска за осигуряване
преминаването на висока вълна в т.ч. и на светлите
Дължина на участъка: 2171 м; широчина на реката: 5 м.
отвори на двата моста
5 428

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

0

среден

Индикатори за целево
изпълнение

Проведена обучителна
информационна кампания по
проблоемите на наводненията

42 000

ежегодно 30 участника

среден

много
висок

1 500

Индикатори за текущо изпълнение

5 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
висок

Очакван резултат

Общински бюджет/
Бюджет на МВР

Общинска
администрация/ МВР

висок

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
др.

2017

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2016

Параметри

5 428

0

среден
Почистване на коритото на р. Струма за осигуряване
преминаването на висока вълна в т.ч. и на светлите
отвори на мостовете 5 на бр.

Дължина на участъка: 9 800 м
Широчина на реката: 40 м

висок

196 000

0

0

0

0

0

196 000

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма при км 376.000 от Е-79

Дължина на участъка-150м; широчина на участъка-12м;
обем-1440м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

РБ чрез МКВП

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма при км 377.000 от Е-79

Дължина на участъка-300м; широчина на участъка-80м;
обем-36000м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

РБ чрез МКВП

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма при км 377.000 от Е-79

Дължина на участъка-200м; широчина на участъка-20м;
обем-6000м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

РБ чрез МКВП

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

RR18REAC109 висок

RR18REAC109 висок

RR18REAC109 висок
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Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.2 ( 1.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.2 ( 1.3)

1.2 ( 1.3)

1.2 ( 1.3)

1.2 ( 1.3)

1.1 (1.4)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Индикатори за текущо изпълнение

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма при км 378.128 от Е-79

Дължина на участъка-100м; широчина на участъка-25м;
обем-2500м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

РБ чрез МКВП

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма примост при отколонението за с. Крупник

Дължина на участъка-100м; широчина на участъка-30м;
обем-4500м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

РБ чрез МКВП

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма при мост при отколонението за с. Крупник

Дължина на участъка-100м; широчина на участъка-30м;
обем-4500м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

РБ чрез МКВП

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма при ж.п. мост за мина Ораново

Дължина на участъка-200м; широчина на участъка-20м;
обем-6000м3

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

РБ чрез МКВП

Почистено корито на река/дере

Брой почистени места и обем иззет
материал

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере
извършени почиствания
бюджет на АПИ

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ АПИ

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Изградено защитно
бюджет на АПИ/
съоръжение
ПУДООС/ ОПОС

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

RR18REAC109 висок

RR18REAC109 висок

RR17REAC108 висок

RR17REAC108 висок

RR17REAC108 висок

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

PRE27REAC28

много
висок

много
висок

Почистване на коритото на р. Сушичка (Крупнишка) за
Дължина на участъка: 4423 м
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч. и на
Широчина на реката: 5 м
светлите отвори на двата моста над реката.
11 058

7 908

др.

др.

др.

др.

0

0

0

0

11 058

0
Ежегодно почистване на коритото на р. Струма за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч. и на
светлите отвори на петта моста

0

0

0

0

7 908

3 257

3 257

3 257

3 257

3 257

16 283

Дължина на участъка: 9 800 м
Широчина на реката: 40 м
0

Алтернатива 2. Изграждане на защитна стена от габиони

0

Дължина на участъка: 2171 м; широчина на реката: 5 м.

висок

PRE49PRO34REAC121 среден

0

Почистване на коритото на р. Брежанска за осигуряване
Дължина на участъка: 3163 м
преминаването на висока вълна в т.ч. и на светлите
Широчина на реката: 5 м
отвори на трите моста

Ежегодно почистване на коритото на р. Градевска за
осигуряване преминаването на висока вълна в т.ч. и на
светлите отвори на двата моста

много
висок

др.

117 600

117 600

117 600

117 600

117 600

588 000

Дължина: 250 м
Височина: 3 м
57 000

0

0

0

0

0

57 000
Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

брой евакуирани при 100 годишна вълна - 38

нисък

3 800

0

0

0

0

0

3 800

-

нисък

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

0

-

нисък

Собственик на
съоръженията
0

-

нисък

нисък

Индикатори за целево
изпълнение

Почистено корито на река/дере

0

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекта на
техническата инфраструктура разположен в заливаемата зона във II-ри участък на р. Струма по десния бряг
2.2 (1.3)

Очакван резултат

РБ чрез МКВП

Евакуация на ценна и скъпа техника от обект на
индустрията, разположен в заливаемата зона във II-ри
участък на р. Струма по десния бряг
2.2 (1.3)

2018

Областен управител,
Кмет, ГДЗНБА

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекта на
индустрията разположен в заливаемата зона във II-ри
участък на р. Струма по левия бряг
2.2 (1.3)

2017

Дължина на участъка-400м; широчина на участъка-50м;
обем-20000м3

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекта на
индустрията, разположени в заливаемата зона
2.2 (1.3)

2016

Отстранявания на затлачвания на речното корито на р.
Струма при км 378.128 от Е-79

Евакуация на хора от засегнатите смесени жилищни
райони в кв. Ораново, гр. Симитли
1.3 (1.4)

Параметри

0

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Повишаване защитата
на околната среда

Повишаване защитата
на околната среда

Повишаване защитата
на околната среда

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекта на
индустрията разположен в заливаемата зона в III-ти
участък на р. Струма по десния бряг
2.2 (1.3)

др.

др.

2016

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

-

нисък

0
Евакуация на ценна и скъпа техника от обекта на
индустрията разположен в заливаемата зона в IV-ти
участък на р. Струма по десния бряг

2.2 (1.3)

Параметри

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

др.

1.3 (2.2)

PRE63PRO48В26REAC135 нисък

1.3 (3.1,
3.3, 5.4)

1.3 (3.1,
3.3, 5.4)

1.3 (3.1,
3.3, 5.4)

1.3 (3.1,
3.3, 5.4)

1.3 (3.1,
3.3, 5.4)

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

нисък

RR12REAC103 среден

RR12REAC103 среден

RR12REAC103 среден

RR12REAC103 среден

RR12REAC103 среден

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

0

PREP39REAC86

0

0

0

0

877 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 008

360

10 000

0

0

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

600

580

580

580

580

580

580

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

35

0

0

2 500

0

0

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

3 600

3 480

15 000

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
среден

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

60 000

ежегодно 50 участника

нисък

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

2 160

Изготвяне на 10000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

1 008

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Собственик на
съоръженията

504

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
2 колектора със средно дневно количество на
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
заустваните отпадъчни води на колектор от 84 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

504

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
1 колектор със средно дневно количество на заустваните
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
отпадъчни води от 84 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой
504

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

2 016

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
1 колектор със средно дневно количество на заустваните
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
отпадъчни води от 84 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой
504

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

1 008

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
4 колектора със средно дневно количество на
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
заустваните отпадъчни води на колектор от 84 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой
2 016

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

877 200

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
2 колектора със средно дневно количество на
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
заустваните отпадъчни води на колектор от 84 m³ /ден.
изземване на повърхностния слой
1 008

Собственик на
съоръженията

0

Изпомпване на води от засегнатите обекти на
Включва индустриални районите, попадащи в
индустрията, разположени в заливаемата зона в обхвата заливаеми територии в обхвата на картите на риска за
на картите на риска за гр. Симитли
гр. Симитли - 87.72 дка за 100 годишна вълна

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

0

Индикатори за целево
изпълнение

0

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекта на
техническата инфраструктура разположен в заливаемата
зона при устието на р. Сушичка (Крупнишка) по десния
бряг
2.2 (1.3)

Индикатори за текущо изпълнение

0

-

нисък

Очакван резултат

5 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

Каталоже
н№

др.

PREP13REAC60

Приорите
т на
мярката

среден

Мярка

Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Симитли

Симитли

Симитли

2017

7 000

висок

0

2018

7 000

0

2019

7 000

0

2020

7 000

0

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

7 000

0

7 000

0

5.3 (5.5)

PREP46REAC94

среден

1 500
Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации

5.5 (5.3)

др.

PRE30REAC31

5.1

5.1 (5.4)

PRO11REAC38

PRE20REAC21

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

PRE19REAC20

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

Приоритет 1

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

3.4 (1.1,
1.4)

PRE1-RR1REAC1
среден

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

3.4 (1.1,
1.4)

PRE1-RR1REAC1
среден

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

0

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове
3.4 (1.1,
1.4)

PREP212,1 REAC68

1 750

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

36

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Общински бюджет

Общинска
администрация

-

Проведеная първа среща между
Създаден механизъм за
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Повишена защита на
околната среда

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000

30 000

900

2 000

1 750

1 500

27 000

0
4 500

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

0

0
4 500

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

9 000

Обща площ за залесяване: 30 дка
1 500

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 5-та моста над р.
Струма

1 500

Индикатори за целево
изпълнение

9 000

Обща площ за залесяване: 35 дка

среден

среден

5 000

2 000

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на 2-та моста над р.
Градевска

1 500

Обща площ за залесяване:40 дка

PRE1-RR1REAC1
среден

PREP212,1 REAC68

15 000

900

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове

1 500

Обща площ за залесяване: 18 дка

PRE1-RR1REAC1
среден

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове
3.4 (1.1,
1.4)

0

висок

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

PRO13REAC41

1 500

0

среден

Приоритет 5

2.1 (2.2,
5.1)

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

1 500

Индикатори за текущо изпълнение

0

ежегодно 30 участника

среден

висок

1 500

Очакван резултат

42 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове
Струма/
БДЗБР

2016

Параметри

27 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Симитли

Симитли

Симитли

Симитли

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

1.1 (1.2,
1.4)

PRE56PRO41REAC129 висок

1.1 (1.2,
1.4)

PRE56PRO41REAC129 висок

1.3 (2.2)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

PREP212,1 REAC68

др.

1.2

1.1 (1.4,
2.1, 5.4)

2 250

Ежегодна поддръжка на 5-та моста над р. Струма в
техническа и експлоатационна изправност

1.2 (3.1)

4.1

4.1

PREP48REAC96

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

5 625

5 625

5 625

5 625

5 625

0

0

0

0

0

22 800

0

0

0

0

0

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършена поддръжка мостове

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършена поддръжка мостове

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

13 500

33 750

1 300

залята площ - 2.28 дка

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Извършено обследване

22 800

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Почистване на запълнени с наноси басейни (р. Струма
Размери на наносния остров: дължина 250 м., средна
при земл. с. Илинденци при км.38+400) - премахване на
ширина 40м и среден обем на изземане 15000м3
наносен остров

Областен
управител/Кмет

РБ чрез МКВП

Дължина на почистен участък; Брой
Осигурена защита на
Почистено корито на река/дере извършени почиствания; Обем на изгребана живота и здравето на
наносна маса (куб.м.)
населението в района

Почистване на запълнени с наноси басейни (р. Струма
при мост при с. Микрево) - премахване на наносен
остров

Размери на наносния остров: дължина 400 м., средна
ширина 15м и среден обем на изземане 6000м3

Областен
управител/Кмет

РБ чрез МКВП

Дължина на почистен участък; Брой
Осигурена защита на
Почистено корито на река/дере извършени почиствания; Обем на изгребана живота и здравето на
наносна маса (куб.м.)
населението в района

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационно състояние на защитните съоръжения
(стени)

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общински бюджет/
Републикански бюджет/
Извършено обследване
"Напоителни системи"
ЕАД

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършена поддръжка на
"Напоителни системи" защитни съоръжения
ЕАД

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи
4 500

среден

4 500
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационно състояние на защитните съоръжения
(стени)

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

5 000

4 500

4 500

4 500

4 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Поддръжка в добро техническо състояние на защитните
диги на р. Струма след моста Микрево-Струмяни Ежегодна поддръжка на участък с дължина 2000 м
участък 2 000 м
24 000

Общински бюджет

27 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

27 000
Общинска
администрация/
областна
администрация/
"Напоителни системи"
30 000 ЕАД
Общинска
администрация/
областна
администрация/
"Напоителни системи"
144 000 ЕАД

0

нисък

0

0

0

0

0

0

9 562

0

0

0

0

360

360

360

360

360

360

37

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

2 160

Радио излъчвания - 100 минути в годината
10 000

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

9 562

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Собственик на
съоръженията
0

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
6 колектора със средно дневно количество на
колектори за отпадъчни води след наводнения чрез
заустваните отпадъчни води от 1366 куб. м/ден.
изземване на повърхностния слой

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

висок

4 500

40 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

RR12REAC103 среден

PREP48REAC96

2020

Включва техническа инфраструктура
1 300

Изпомпване на води от най-засегнатите райони в кв.
Ораново, гр. Симитли

2019

Светъл отвор: 5 х 75 м2
5 625

Изпомпване на води от засегнатите обекти на
техническата инфраструктура, разположени в
заливаемата зона в обхвата на картите на риска за гр.
Симитли - 0.13 дка за 100 годишна вълна

2018

среден

PRE50PRO35REAC123 среден

др.

2017

Светъл отвор: 2 х 75 м2

Евакуация на ценна и скъпа техника от обекти на
индустрията разпорожени в заливаемата зона на десния
бряг на р. Струма
2.2 (1.3)

2016

Параметри

среден

RR141,3 REAC105 среден

PREP212,1 REAC68

Ежегодна поддръжка на 2-та моста над р. Градевска в
техническа и експлоатационна изправност

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационно състояние на защитните съоръжения
(стени) на р. Струма преди устието на р. Цапаревска,
при с. Микрево

RR141,3 REAC105 среден

PREP212,1 REAC68

Мярка

60 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Цел(и)

Каталоже
н№

PREP48REAC96

4.1

PREP48REAC96

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

Приорите
т на
мярката

Мярка

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

600
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

др.

PRE30REAC31

5.1

5.1 (5.4)

PRO11REAC38

PRE20REAC21

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

PRE19REAC20

580

Струма/
БДЗБР

Струмяни

Струмяни

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

600

600

600

600

600

580

580

580

580

580

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

среден

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони
среден

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
среден

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

0

висок

2.1 (2.2,
5.1)

PRO13REAC41

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

PRE1-RR1REAC1
среден

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

15 000

5 000

0

0

0

0

0

5 000

38

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

-

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Наложена забрана/ограничение
Брой наложени забрани; Брой наложени
за строителството в зоните с
ограничения
риск от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

ДНСК/ Инвеститор

Инвеститор

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Повишена защита на
околната среда

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

0

9 000

9 000
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

90 000

30 000

1 500

Ежегодно обследване на техническото и
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
експлоатационното състояние на моста на р. Струма на
комисия на компетентни държавни органи
пътя Микрево-Струмяни
среден

Общински бюджет

42 000

30 дка
1 500

Общинска
администрация

5 000

0

среден

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

1 500

Индикатори за целево
изпълнение

15 000

ежегодно 30 участника

среден

висок

1 500

Индикатори за текущо изпълнение

3 480

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Очакван резултат

3 600

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди

Приоритет 5

PREP212,1 REAC68

2019

ежегодно 50 участника

нисък

Залесяване на района между селата Илинденци и
Струмяни по двата бряга на река Белишка
Струма/
БДЗБР

2018

Изготвяне на 10000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични тренировки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

2017

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини
др.

2016

Параметри

30 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

РЗПРН

Струмяни

Струмяни

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Цел(и)

1.1 (1.2,
1.4)

1.1 (1.4,
5.4)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

PRE56PRO41REAC129 висок

PRE53PRO38REAC126 висок

Мярка

Поддържане на проводимостта на светлия отвор на
моста на р. Струма на пътя Микрево-Струмяни

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Струма/
БДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Струмяни

Якоруда

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

3.1.

др.

1.1 (1.4,
2.1)

PRE57PRO42REAC130 висок

1.1 (1.4,
2.1, 5.4)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

PRE16REAC17

PRE16REAC17

PRE16REAC17

PRE16REAC17

PRE16REAC17

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

много
висок

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

RR141,3 REAC105 среден

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

PRE63PRO48В26REAC135 среден

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

1.3 (1.4)

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

PRE16REAC17

PRE16REAC17

PRE27REAC28

много
висок

много
висок

много
висок

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

светъл отвор 175 м2 при 7 м ширина - 1 225 м2
613

613

613

613

613

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

480 000

600 000

0

0

Почистване на речни участъци за осигуряване
преминаване на висока вълна на р. Струма преди
устието на р. Цапаревска при с. Микрево - премахване
на растителност, наноси и отпадъци за осигуряване
преминаване на висока вълна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

6 000

0

0

7 500

7 500

7 500

0

0

6 000

6 000

6 000

0

0

Изпомпване на води от залети жилищни и смесени
жилищни райони в ниските части на с. Микрево в
непосредствена близост до устието на р. Цапаревска

0

0

0

0

0

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

МОСВ/ МРРБ

Брой нововъведени/актуализирани норми за
Актуализирани норми за
оразмеряване и проектиране на ПСОВ;
Повишена защита на
Републикански бюджет оразмераване и проектиране на
Брой нормативни актове, в които са
околната среда
ПСОВ
включени нови/актуализирани норми

"Напоителни системи"
ЕАД

"Напоителни системи"
ЕАД

Извършена реконструкция на
защитно съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общински бюджет/
Републикански бюджет/ Извършена реконструкция на
"Напоителни системи" защитно съоръжение
ЕАД/ ОПОС

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Дължина на почистен участък; Брой
Осигурена защита на
Общински бюджет/
Почистено корито на река/дере извършени почиствания; Обем на изгребана живота и здравето на
Републикански бюджет
наносна маса (куб.м.)
населението в района

150

6 000

6 000

30 000

7 500

7 500

45 000

6 000

6 000

36 000

0

0

21 000
Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

заляти жилищни и смесени жилищни райони - 11.23 дка
112 300

Почистване на речния участък за осигуряване
преминаване на висока вълна по р. Места в рамките на
Участък от реката с дължина 6.2 км, ширина 18 м, обща
обследваната територия (участък с дължина 6.2 км с
площ 112 дка
начало 400 м преди град Якоруда и край 1500 м след
баните и гр. Якоруда), включително в района на 15 броя
мостове

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

10 000

Почистване на запълнени с наноси басейни (р. Струма
Размери на наносния остров: дължина 300 м, средна
при устието на р. Цапаревска) - премахване на наносен
ширина 10 м и средна височина 1 м
остров
21 000

Изградено защитно
съоръжение

10 000

Ежегодно почистване на речни участъци за осигуряване
преминаване на висока вълна на р. Струма от моста на Участък с 2000 м дължина и 10 м ширина
пътя Микрево-Струмяни по протежение на течението
6 000

Общински бюджет
/ПУДООС/ ОПОС

1 025

Ежегодно почистване на речни участъци за осигуряване
преминаване на висока вълна на река Струма в участъка Участък от реката с дължина 2500 м, ширина 10 м, обща
от устието на р. Злина до моста на р. Струма между с.
площ 25000 м2
Струмяни и с. Микрево
7 500

Общинска
администрация/ БД

0

Ежегодно почистване на речни участъци за осигуряване
Дължина на участъка - 2 000 м; ширина 10 м - площ 20
преминаване на висока вълна на р. Струма преди
000 м2
устието на р. Цапаревска, при с. Микрево
0

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/
областна
администрация/
"Напоителни системи"
0 1 200 000 ЕАД/ ОПОС

Почистване на устието на река Белишка - премахване на
растителност, наноси и отпадъци за осигуряване
Дължина на участъка - 100 м; ширина 3 м - площ 300 м2
преминаване на висока вълна и оформяне на устието
150

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

650 000

Дължина на участъка - 2 000 м; ширина 10 м - площ 20
000 м2
10 000

Извършена поддръжка мостове

0

Дължина на участъка - 2 000 м; ширина 10 м - площ 20
000 м2
10 000

Почистване на речни участъци за осигуряване
преминаване на висока вълна на р. Струма от моста на
пътя Микрево-Струмяни по протежение на течението

0

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

3 000

Почистване на устието на река Цапаревска при с.
Микрево - премахване на растителност, наноси и
Дължина на участъка - 150 м; ширина 3 м - площ 450 м2
отпадъци за осигуряване преминаване на висока вълна и
оформяне на устието
1 025

0

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

112 300
Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

56 000

Индикатори за целево
изпълнение

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

0

Височина 3м, дебелина - 3м, дължина 2000 м

Индикатори за текущо изпълнение

0 1 000 000

Участък с дължина 500 м
650 000

Реконструкция - основен ремонт на защитните диги корекцията и други съоръжения (веднъж на 25 години)

0

60 ч. за експертни становища
3 000

Възстановяване на компрометирани диги - ремонт на
дигата и бермата по левия бряг на р. Струма при км
39+300 и км 35+500

600 000

Очакван резултат

3 675

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по ниските участъци по левия бряг на р.
Дължина 2000 м, височина 1 м
Струма при с. Микрево (след моста Микрево-Струмяни)

висок

PRE50PRO35REAC123 среден

2016

613

Актуализиране на нормите за оразмеряване и
проектиране на ПСОВ
Струма/
БДЗБР

Параметри

56 000

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Осигуряване на техника за почистване на речното
корито от дървета и храсти
1.2

1.1 (1.2,
1.3, 1.4,
3.3)

др.

PRE27REAC28

много
висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

PRE60PRO45REAC133 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE59PRO44REAC132 висок

1.1 (1.4)

PRE60PRO45REAC133 висок

1.1 (1.4)

PRE60PRO45REAC133 висок

PRE60PRO45REAC133 висок

4 500

2 145
Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по десния бряг на р. Места
преди моста след бензиностанция Лукойл (участък с
дължина 250 м и височина 2 м)

10 000

1.3 (1.4)

33 600

33 600

33 600

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

Общинска
Общински бюджет/
администрация/
Републикански бюджет/ Почистено корито на река/дере Осигурено техническо обезпечаване
Областна администрация ОП

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/
Областна
администрация/ БД

Общински бюджет/
Дължина на почистен участък; Брой
Почистено корито на река/дере
Републикански бюджет
извършени почиствания

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет

168 000

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 788
Изграждане на прегради от чували с пясък по десния
бряг на р. Места между моста след бензиностанция
Лукойл и моста на ул. Стефан Караджа (срещу стадиона Участък с дължина 200 м и височина 0.5 м
на гр. Якоруда) - участък с дължина 200 м и височина
0.5 м

Изграждане на прегради от чували с пясък по десния
бряг на р. Места преди моста на ул. Лазарец (участък с
дължина 200 м и височина 0.5 м)

1 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Извършена евакуация на
населението от засегнатите
райони

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията; Брой евакуирани жители

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Завършени етапи от изпълнението на
евакуацията

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

1 431

5 001

12 000

1 600

6 000
Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

брой евакуирани - 30
3 000

нисък

Изградено защитно
съоръжение

1 431

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по левия и десния бряг на р. участък с обща дължина 40 =(2*20) метра и височина на
Места 10 м преди и след моста на пътя за х. Трещеник с панелите от 2 м
височина 2 м
Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по левия и десния бряг на р.
участък с дължина 150 метра и височина на панелите до
Места 100 м преди и след моста при бензиностанция
2м
Лукойл по левия бряг и 50 м по десния (обща дължина
150 м и височина до 2 м)

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
Бюджет на МВР
спасителна система

1 788

Изграждане на прегради от сглобяеми
водонепропускливи панели по левия бряг на р. Места
Участък с дължина 300 м и височина 2 м
след бензиностанция Лукойл (участък с дължина 300 м
и височина 2 м)
12 000

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

10 000

Участък с дължина 350 м и височина 1 м
5 001

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

2 145

Участък с дължина 200 м и височина 0.5 м
1 431

Изграждане на прегради от чували с пясък по десния
бряг на р. Места след моста на ул. Лазарец (участък с
дължина 350 м и височина до 1 м)

0

Извършено обследване

27 000

Изграждане на прегради от чували с пясък по левия бряг
на р. Места между моста след бензиностанция Лукойл и
Участък с дължина 250 м и височина 0.5 м
моста на ул. Стефан Караджа (участък с дължина 250 м
и височина 0.5 м)

Евакуация на ценна и скъпа техника от индустриални
обекти, разположени в заливаемата зона на левия и
десния бряг на р. Места при гр. Якоруда

PRE63PRO48В26REAC135 среден

33 600

участък с дължина 250 метра и височина на панелите от
2м

среден

др.

33 600

Изграждане на прегради чували с пясък по левия бряг
на р. Места в района между моста на ул. Стефан
Участък с дължина 300 м и височина 0.5 м
Караджа и моста на ул. Даме Груев (участък с дължина
300 м и височина 0.5 м)

Евакуация на хората от най-засегнатите райони в гр.
Якоруда - 1000 годишна вълна

1.3 (1.4)

0

30 ч. за експертни становища и организиране на 1
комисия на компетентни държавни органи

среден

1.1 (1.4)

др.

2018

0

Ежегодно почистване на речни участъци за осигуряване
преминаване на висока вълна по р. Места в рамките на
Участък от реката с дължина 6.2 км, ширина 18 м, обща
обследваната територия (участък с дължина 6.2 км с
площ 112 дка
начало 400 м преди град Якоруда и край 1500 м след
баните и гр. Якоруда), включително в района на 15 броя
мостове
Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационно състояние на защитните съоръжения
по левия и десния бряг на р. Места в Якоруда (2 км
десен бряг и 1.7 км ляв бряг - общо 3.7 км)

PREP21REAC68

1.3 (1.4)

2017

среден

2.1'

1.1 (1.4)

2016

Параметри

0

0

0

0

0

3 000

0
0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Извършена евакуация на на
ценна и скъпа техника от
стопански обекти от
засегнатите райони

Собственик на
съоръженията

Бюджет на собственик
на съоръженията/
бюджет на МВР

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено критичната
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
инфраструктура и
бизнеса в района

0

Изпомпване на води от залети индустриални обекти,
разположени в заливаемата зона на левия и десния бряг 11.19 дка жилищни и смесени жилищни райони
на р. Места при гр. Якоруда - 1000 годишна вълна
111 900

Собственик на
съоръженията

111 900

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

РЗПРН

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

2016

Параметри

2017

2018

2019

2020

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

Ликвидиране на замърсявания в резултат от заливане на
1000 м3 за изгребване
колектори за отпадъчни води след наводнения
Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Приоритет 3

Повишаване защитата
на околната среда

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 4

Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

1.3 (3.1,
3.3, 5.4)

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 (5.3,
5.5)

4.1 (4.2,
5.3, 5.5)

5.2 (5.3,
5.5)

5.2 (5.4,
5.5)

5.3 (5.5)

RR12REAC103 среден

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

PREP48REAC96

6 000
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез предоставяне на
актуална информация на страницата на общината,
свързана с въпросите на наводненията

360

10 000

600

др.

PREP39REAC86

др.

PREP13REAC60

PREP46REAC94

580

5.1

5.1 (5.4)

5.1

1.1 (1.4,
5.2)

др.

PRE30REAC31

PRO11REAC38

PRE20REAC21

PRE19REAC20

360

360

360

360

360

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

600

600

600

600

600

580

580

580

580

580

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

среден

2 500
Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в
постоянна връзка с НИМХ, МОСВ/ БДЗБР, областен
щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН.
Изготвяне на общински план за действия при
наводнения

0

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

0

7 000

висок

0

0

7 000

0

0

7 000

0

2 500

7 000

0

0

7 000

0

0

7 000

0

1 500

1 500

0
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни
промени в хидрологичните особености на водните тела,
резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и
други дейности, водещи до негативни промени в
хидрологията на реките

0

Издаване на забрана/ограничение за строителството в
зони с риск от наводнения

0

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

0

висок

среден

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

15 000

41

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

Завършени етапи от операциите по
Ликвидирани замърсявания на
ликвидиране на замърсяванията; Площ на
околната среда
ликвидирани замърсявания (дка)

Повишена защита на
околната среда

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията на интернет
страницата на общината

Брой публикации по въпросите на
наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез радио
съобщения

Брой направени радио съобщения по
въпросите на наводненията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
Брой направени публикации
наводненията чрез публикации
в местни медии

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Предоставена актуална
информация по въпросите на
наводненията чрез
дипляни/флаери

Брой разпространени дипляни/флаери

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит по въпросите на
наводненията

Брой проведени кръгли маси; Брой
проведени семинари; Брой участници в
мероприятията

Подобрена подготвеност
на населението за
реакция при наводнения

Общинска
администрация/ МВР

Общински бюджет/
Бюджет на МВР

Проведена обучителна
информационна кампания по
проблоемите на наводненията

Подобрена подготвеност
Брой проведени събития; Брой участници в
на населението за
събитията
реакция при наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Сформиран кризисен щаб и
изготвен общински план за
действие

Проведено първо заседание на
новосформирания кризисен щаб; Брой
проведени заседания на кризисния щаб;
Брой взети решения на кризисния щаб;
Етапи на изготвяне на общински план за
действие при наводнения

Общинска
администрация

-

Създаден механизъм за
Проведеная първа среща между
координация на действията при участниците в механизма на координация;
възникване на риск от
приети процедури за функциониране на
наводнения
механизма; проведени съвместни обучения

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършен обмен на знания и
опит на служителите в
Брой проведени обучения; Брой участници
общинската администрация по в обученията
въпросите на наводненията

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

Общинска
администрация

Общински бюджет

Извършена подготовка на
администрацията за действия
при аварийни ситуации

Брой проведени тренировки; Брой
проведени инструктажи; Брой участници в
тренировките; Брой участници в
инструктажите

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

МЗХ-ИАГ

-

Наложена забрана за голи сечи Брой взети решения за забрана

БД

-

Недопуснати негативни
промени в хидрологията на
реките

Общинска
администрация

-

Издадени забрани/ограничения
Брой издадени забрани/ограничения; Брой
за строителство в зони с риск
общини, издали забрани/ограничения
от наводнения

ДНСК/ Общинска
администрация

Осъществен мониторинг на
Републикански бюджет/
застрояването в близост до
Общински бюджет
заливаемите зони

3 480

15 000

5 000

42 000

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

9 000

9 000

0

среден

висок

1 500

Общински бюджет/
бюджет на ВиК
оператора

3 600

ежегодно 30 участника

среден
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с
последващо изкуствено възобновяване, с изключение на
акация и топола

1 500

Общинска
администрация/ ВиК
оператор

60 000

Обмяна на знания и опит чрез провеждане на обучениясеминари на служителите на общинската
ежегодно 30 участника
администрация
среден

Индикатори за целево
изпълнение

2 160

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията, в т.ч.
50 участника
провеждане на тренировъчни евакуации и сформиране
на доброволчески отряди
висок

Индикатори за текущо изпълнение

6 000

ежегодно 50 участника

нисък

Подготовка на администрацията за действие при
наводнения - провеждане на периодични трениворки и
инструктажи за действия при аварийни ситуации
5.5 (5.3)

0

Изготвяне на 10000 бр. дипляни/флаери по въпроса за
наводненията

висок
Обмяна на знания и опит чрез провеждане на кръгли
маси и семинари по въпросите на наводненията с
участието на представители на общината, местни
организации и представители на съседните общини

0

Публикации в местни печатни медии по въпросите на
наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространение на
дипляни/флаери по въпросите на наводненията

0

Радио излъчвания - 100 минути в годината

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез публикуване в местни
медии на рубрики, свързани с въпросите на
наводненията

0

Поддържане на интернет страницата на общината с
актуална информация по въпросите на наводненията

висок
Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения чрез разпространението на
радио съобщения

0

Очакван резултат

Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0
Подобрен
Брой наложени забрани/ограничения; Брой
административен
направени проверки; Брой направени
капацитет за управление
предписания
на риска от наводнения

0
Подобрен
административен
капацитет за управление
на риска от наводнения

0

90 000

Подобрен
Брой извършени проверки; брой наложени административен
санкции; брой съставени предписания
капацитет за управление
на риска от наводнения

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

Места/Б
ДЗБР

РЗПРН

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

Якоруда

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Приоритет 5

Подобряване на
административния
капацитет за УРН

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 1

Опазване на човешкия
живот и общественото
здраве

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 2

Приоритет 2

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради
2.1 (2.2,
5.1)

PRO13REAC41

среден

1.1 (1.4,
5.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

1.1 (1.4,
5.4)

PRE49PRO34REAC121 среден

5 000

2018

5 000

2019

5 000

2020

5 000

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

2021

5 000

5 000

Изграждане на бетонна стена по десния бряг на р.
Места след моста на ул. Лазарец със 150 м (височина 1
м, дебелина 0,5 м и дължина 150 м) - продължение на
вече съществуващата.

224 000

280 000

0

0

0

72 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

среден

1.1 (1.2,
1.4)

1.1 (1.4,
5.4)

PRE58PRO43REAC131 висок

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

PRE4PRO1REAC5

3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

PRE4PRO1REAC5

1.3 (1.4)

PRE63PRO48В26REAC135 среден

висок

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

39 525

39 525

39 525

39 525

39 525

24 000

60

96 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

0

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

1.1 (1.4,
5.4)

PRE53PRO38REAC126 висок

900

Изпомпване на води от най-засегнатите райони в гр.
Якоруда - 1000 годишна вълна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

PRE53PRO38REAC126 висок

PRE53PRO38REAC126 висок

Изграждане на земно-насипна дига за защита на
Републикански път II-84 - успоредно на пътя - 300 м,
височина на дигите 1 м, обща дължина 500 м
100 м по левия бряг на р. Места и 100 м по ул. Цар
Борис (П-образно) (диги с височина 1 м, обща дължина
500 м)

250 000

25 000

42

0

0

100 000

0

0

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общински бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет
/ПУДООС/ ОПОС

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

МЗХ-ИАГ

Бюджет на ИАГ

Извършено залесяване

Залесена площ (дка)

Осигурена защита на
живота и здравето на
населението в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършено обследване

Завършени етапи от изпълнението на
обследването

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Собственик на
съоръженията (община,
АПИ)

Общински бюджет/
бюджет на АПИ

Извършена поддръжка мостове

Завършени етапи от изпълнението на
поддръжката

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация/ БД

Общински бюджет
/ПУДООС/ ОПОС

Надградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от надграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
администрация

Общински бюджет

Възстановена връзка в р.Места
Осигурена защита на
с естествена наводняема и
Завършени етапи на изпълнение на проекта живота и здравето на
утаителна зона в зализаемата
населението в района
крайречна ивица

АПИ

Републикански бюджет

Възстановени връзки с воден
басейн

Завършени етапи на изпълнение на проекта

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

900
Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Осигурена защита на
Извършено изпомпване на води Брой имоти/обекти, при които е извършено
живота и здравето на
от залети части
изпомпване; Отводнениа площ (кв.м.)
населението в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Общинска
Общински бюджет/
администрация/ Единна
бюджет на МВР
спасителна система

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

Единна спасителна
служба/ АПИ

Републикански бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

АПИ

Републикански бюджет

Изградено защитно
съоръжение

Завършени етапи от изграждането на
съоръжението

Осигурена защита на
критичната
инфраструктура и
бизнеса в района

7 900

75 000

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса с височина 1.5 м с дължина 400 м по
височина на насипите 1.5 м, дължина 400 м
десния бряг на реката след моста на ул. Лазарец

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса за защита на Републикански път II-84 успоредно на пътя - 300 м, 100 м по левия бряг на р.
височина на насипите 1 м, дължина 500 м
Места и 100 м по ул. Цар Борис (П-образно) (насипи с
височина до 1 м, дължина 500 м)

Общинска
администрация

60

Изграждане на прегради чрез насипване на едра скална
и земна маса по десния бряг на р. Места в участък 150 м
преди моста за х. Трещеник в началото на обследваната височина на насипите 1.5 м, дължина 150 м
територия с височина 1.5 м с дължина 150 м по десния
бряг на реката
75 000

Подобрен
Брой нормативни актове, въвели норми за
административен
защита от наводнения при проектирането и
капацитет за управление
изграждането на сгради
на риска от наводнения

240 000

0.79 дка жилищни райони
7 900

Проектиране и изграждане на
сгради, отговарящо на
изисквания за защита от
наводнения

237 150

Възстановяване на връзките с воден басейн чрез
прокопаване на водосточни канали под Републикански 3 броя канали с дължина всеки по 50 м, широчина - 1 м,
път II-84 за връзка с р. Места (3 броя канали с дължина дълбочина 1- м
по 50 м, широчина - 1 м, дълбочина - 1 м
висок

инвеститор

30 000

Надграждане на съществуващата бетонна стена на
десния бряг на р. Места след моста на ул. Лазарец с 1 м Участък с дължина 300 м, височина 1 м, широчина 0,5 м
(участък с дължина 300 м)
Възстановяване на връзката на водите в р. Места с
естествена наводняема и утаителна зона в заливаемата
крайречна ивица по левия бряг на реката след мост след
10 метра канал - с параметри 1 на 1 м = 10 куб. м изкоп
ХМС на Републикански път II-84 (Велинград - Якоруда)
- вдясно от Републикански път II-84 (Велинград Якоруда):

ДНСК/ Инвеститор

7 500

Поддръжка в добро техническо състояние на мостовете
светъл отвор на 12 моста общо: 1317.5 м2
над р. Места в гр. Якоруда
39 525

Индикатори за целево
изпълнение

120 000

Участък с площ 300 дка
7 500

Индикатори за текущо изпълнение

560 000

Участък с дължина 150 м, височина 1 м, широчина 0,5 м
48 000

Очакван резултат

30 000

Ежегодно обследване на техническото и
40 ч. за експертни становища и организиране на 1
експлоатационното състояние на мостовете на р. Места
комисия на компетентни държавни органи
в Якоруда

PRE56PRO41REAC129 висок

1.1 (1.4,
5.4)

2017

56 000

PRE1-RR1REAC1
среден

PREP212,1 REAC68

1.1 (1.4,
5.4)

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди. 100 часа консулстантски услуги

2016

Изграждане на стоманобетонна защитна стена по десния
бряг на р. Места от края на съществуващата стена до
Участък с дължина 350 м, височина 2 м, широчина 0,5 м
моста на пътя за х. Трещеник (височина 2 м, дебелина
0.5, дължина 350 м.)

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове - площ 300 дка
3.4 (1.1,
1.4, 5.4)

Параметри

200 000

250 000

250 000

План за управление на риска от наводнения (2016-2021) - проект 2016
Приложение № 4: Проект на Програмата от мерки на ЗБР
Речен
басейн/
Басейно
ва
дирекци
я

РЗПРН

№
Национален Национален Приоритет
Приоритет

Цел(и)

Каталоже
н№

Приорите
т на
мярката

Мярка

Параметри

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Общо
Възможен източник на
Отговорен за
разходи,
финансиране на
изпълнение на мярката
лв.
мярката

13 549 803

10 565 620

9 658 620

675 620

675 620

675 620

35 800 903

7 647 538

1 618 260

1 618 260

1 658 261

1 618 261

1 618 261

15 778 840

21 197 341

12 183 880

11 276 880

2 333 881

2 293 881

2 293 881

51 579 743

43

Очакван резултат

Индикатори за текущо изпълнение

Индикатори за целево
изпълнение

