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1. Въведение 
 

Настоящето приложение съдържа описание на районите със значителен потенциален риск от 

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

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

Р България за Западнобеломорски район за басейново управление. За всеки район е изготвен 

паспорт, в който са описани следните категории: 

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

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

извършената ПОРН; 

 Местоположение и обхват – Местоположението на всеки РЗПРН е описано спрямо 

няколко основни категории. Първата е местоположението спрямо основните поречия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наводнения. 

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

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

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

доклад. В същото приложение са налични и обзорни карти на Западнобеломорския 

район за басейново управление представящи всички РЗПРН определени за територията 

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

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

които са определени за конкретния РЗПРН. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дългосрочно развитие – В тази секция са представени плановете за дългосрочно 

развитие на териториите в рамките на всеки РЗПРН. 

 Влияние на климатичните промени – В тази секция са посочени изследваните 

показатели, по които РЗПРН надхвърля определените прагове за неблагоприятни 

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

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

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

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

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

водите 

2.1. BG4_APSFR_DO_100: р. Доспат - гр. Доспат 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_DO_100: р. Доспат - гр. Доспат 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Доспат → р. Доспат, безименна река от гр. Доспат 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Смолян, община Доспат 

Землища, включени в РЗПРН гр. Доспат (23025) 

Дължина на РЗПРН 3.44 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☒ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    
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Експертна оценка ☒  

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Доспат в рамките на район BG4_APSFR_DO_100 са планирани нови 

жилищни и рекреационни зони. 

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

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

(AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_DO_100: р. Доспат - гр. Доспат е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено 

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

РЗПРН обхваща долината на р. Доспат от яз. Доспат до землищната граница на града  и нейн ляв приток, който протича през 

града. 

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

o Речно наводнение – р. Доспат; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – ляв приток на р. Доспат; 

o Инфраструктурно наводнение – преливане над язовирната стена на яз. Доспат. 
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2.2. BG4_APSFR_ME_01: р. Трапско дере - с. Сатовча 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ME_01: р. Трапско дере - с. Сатовча 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Места → р. Бистрица → Трапско дере 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Сатовча 

Землища, включени в РЗПРН с. Сатовча (65440) 

Дължина на РЗПРН 3.28 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Сатовча в рамките на район BG4_APSFR_ME_01 са планирани следните 

нови устройствени зони – жилищни, индустриални и смесени многофункционални зони. 

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ME_01: р. Трапско дере - с. Сатовча е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът 
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е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

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

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

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

По отношение на териториалния обхват, района е удължен нагоре по течението на Трапско дере с 400 м, за да обхване изцяло 

населеното място. Направена е корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Трапско дере в рамките на с. Сатовча. 

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

o Речно наводнение. 
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2.3. BG4_APSFR_ME_02: р. Глазне - от гр. Банско до с. Баня 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ME_02: р. Глазне - от гр. Банско до с. Баня 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Места → р. Глазне, р. Бъндерица 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, общини Банско и Разлог 

Землища, включени в РЗПРН гр. Банско (02676), с. Баня (02693) 

Дължина на РЗПРН 12.13 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на общини  Банско и Баня в рамките на район BG4_APSFR_ME_02 са планирани 

следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), смесени 

многофункционални зони, зони за рекреация и озеленяване. 

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

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2031-2060 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ME_02: р. Глазне - от гр. Банско до с. Баня е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За 

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

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

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

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

По отношение на териториалния обхват, към района са добавени два нови участъка в двата му края – удължение по р. Бъндерица 

с дължина 1.4 км и по р. Глазне – 675 м. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел 

прецизиране. 

Районът обхваща долината р. Бъндерица преди вливането в Глазне и р. Глазне до с. Баня. 

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

o Речно наводнение; 
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2.4. BG4_APSFR_ME_03: Бела р. - гр. Разлог 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ME_03: Бела р. - гр. Разлог 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Места → р. Исток, Бела р. 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Разлог 

Землища, включени в РЗПРН гр. Разлог (61813) 

Дължина на РЗПРН 7.03 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Разлог в рамките на район BG4_APSFR_ME_03 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални и смесени многофункционални зони. 

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

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2031-2060 г.), 2. максимален 24-часов валеж 

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ME_03: Бела р. - гр. Разлог е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

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

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

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

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, района е съкратен в двата си края с общо 3.1 км, защото моделирането извършено в 

предходния цикъл от ДН не е показало наличие на елементи в риск. Към района е добавен нов участък нагоре по течението на р. 

Исток с дължина 1.2 км за изследване на речен тип наводнения. Направена е корекция на геометрията на линията, която 

представя РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долините на Бела р. и р. Исток в рамките на гр. Разлог. 

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

o Речно наводнение. 
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2.5. BG4_APSFR_ME_04: р. Места - гр. Якоруда 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ME_04: р. Места - гр. Якоруда 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Места → р. Места 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Якоруда 

Землища, включени в РЗПРН гр. Якоруда (87338) 

Дължина на РЗПРН 4.55 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Якоруда в рамките на район BG4_APSFR_ME_04 са планирани следните 

нови устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени многофункционални зони, техническа инфраструктура и зони за 

рекреация. 

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

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

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за 
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периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ME_04: р. Места - гр. Якоруда е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

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

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

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

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, изключен е участък с дължина 1.8 км от р. Места, намиращ се в долната част на района. 

Причината е, че моделирането в предходния цикъл на ДН, не е показало риск от този тип наводнение. Направена е и корекция в 

геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Места в рамките на гр. Якоруда. 

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

o Речно наводнение. 
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2.6. BG4_APSFR_ME_100: Неврокопска р. - гр. Гоце Делчев 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ME_100: Неврокопска р. - гр. Гоце Делчев 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Места → Неврокопска р., Средишки дол, Ючдорушка р. 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Гоце Делчев 

Землища, включени в РЗПРН гр. Гоце Делчев (17395) 

Дължина на РЗПРН 6.83 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☐ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒  

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Гоце Делчев в рамките на район BG4_APSFR_ME_100 са планирани 

следните нови устройствени зони – жилищни и смесени многофункционални зони. 

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ME_100: Неврокопска р. - гр. Гоце Делчев е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е 
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направено на база значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и експертна 

оценка. РЗПРН обхваща Неврокопска р. в рамките на гр. Гоце Делчев и два нейни притока - Средишки дол и Ючдорушка р. 

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

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение. 
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2.7. BG4_APSFR_ME_101: р. Места - гр. Хаджидимово 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ME_101: р. Места - гр. Хаджидимово 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Места → р. Места, безименна река от гр. Хаджидимово 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Хаджидимово 

Землища, включени в РЗПРН гр. Хаджидимово (77058), с. Блатска (04399) 

Дължина на РЗПРН 8.18 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

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

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ME_101: р. Места - гр. Хаджидимово е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е 

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



 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027”, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите 

дирекции за управление на водите 

- 18 - 

 

 

 

 

 

 

РЗПРН обхваща долината на р. Места в рамките на гр. Хаджидимово и нейн десен приток, който протича през града. 

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

o Речно наводнение – р. Места; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – десен приток на р. Места. 
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2.8. BG4_APSFR_ST_01: р. Санданска Бистрица - гр. Сандански 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_01: р. Санданска Бистрица - гр. Сандански 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Санданска Бистрица 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Сандански 

Землища, включени в РЗПРН с. Поленица (57176)*, гр. Сандански (65334) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 10.08 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Сандански в рамките на район BG4_APSFR_ST_01 са планирани следните 

нови устройствени зони – жилищни и зони за рекреация и озеленяване. 

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_01: р. Санданска Бистрица - гр. Сандански е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За 
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районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 

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

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

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, изключен е участък с дължина 1.9 км от р. Санданска Бистрица, намиращ се в горната 

част на района. Причината е, че моделирането в предходния цикъл на ДН, не е показало риск от този тип наводнение. Направена 

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

Районът обхваща долината на р. Санданска Бистрица в рамките на гр. Сандански. 

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

o Речно наводнение. 
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2.9. BG4_APSFR_ST_02: р. Струма - с. Струмяни и с. Микрево 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_02: р. Струма - с. Струмяни и с. Микрево 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Струма 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Струмяни 

Землища, включени в РЗПРН с. Струмяни (69969), с. Микрево (49686) 

Дължина на РЗПРН 5.19 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

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

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_02: р. Струма - с. Струмяни и с. Микрево е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За 

районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 
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Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

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

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, промени не са правени. Направена е корекция на геометрията на линията, 

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

Районът обхваща поречието на р. Струма между селата Струмяни и Микрево.  

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

o Речно наводнение. 
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2.10. BG4_APSFR_ST_03: р. Струма - от гр. Кресна до с. Сливница 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_03: р. Струма - от гр. Кресна до с. Сливница 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Струма, р. Брезница 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Кресна 

Землища, включени в РЗПРН с. Горна Брезница (16136)*, гр. Кресна (14492), с. Сливница (67369)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 6.39 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☐ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

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

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_03: р. Струма - от гр. Кресна до с. Сливница е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. 

За районът е извършено картиране на опасността и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. 
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Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата 

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

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват от района са изключени три участъка разположени в горната му част: 1. р. Струма, от 

началото на района до точка, малко преди вливането на Влахинска р.; 2.  Влахинска р.; 3. р. Брезница. Причината е, че 

моделирането в предходния цикъл на ДН, не е показало риск от този тип наводнение. Направена е и корекция в геометрията на 

линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Струма от гр. Кресна до с. Сливница. 

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

o Речно наводнение. 
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2.11. BG4_APSFR_ST_04: р. Струма - от гр. Симитли до с. Черниче 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_04: р. Струма - от гр. Симитли до с. Черниче 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Струма 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Симитли 

Землища, включени в РЗПРН с. Железница (29146)*, гр. Симитли (66460), с. Черниче (81013), с. Полето (57203) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 9.65 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

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

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

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

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_04: р. Струма - от гр. Симитли до с. Черниче е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. 

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

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

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

предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, промени не са правени. Направена е корекция на геометрията на линията, 

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

Районът обхваща поречието на р. Струма от гр. Симитли до с. Черниче.  

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

o Речно наводнение. 
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2.12. BG4_APSFR_ST_05: р. Струма и р. Благоевградска Бистрица - гр. Благоевград 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_05: р. Струма и р. Благоевградска Бистрица - гр. Благоевград 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → 

р. Струма, р. Благоевградска Бистрица, Еленовско дере 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Благоевград, община Благоевград 

Землища, включени в РЗПРН с. Бело поле (03664)*, с. Българчево (07377), с. Рилци (62699)*, гр. Благоевград (04279), с. Дъбрава 

(24367)*, с. Зелендол (30702)*, с. Покровник (57159)*, с. Мощанец (49179)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 18.84 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Благоевград в рамките на район BG4_APSFR_ST_05 са планирани следните 

нови устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени многофункционални зони, зони за рекреация и озеленяване. 

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

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 
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максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж 

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

2080 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 6. брой дни с 24-часов валеж >= 40 

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_05: р. Струма и р. Благоевградска Бистрица - гр. Благоевград е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

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

0.1%. 

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

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

предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г., наличие на елементи на риска и 

експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът е удължен в двата си края по р. Струма с обща дължина на новия участък 4.2 км 

във връзка с наличие на елементи на риска, за изследване на речен тип наводнение. Участъкът по Еленовско дере, който в 

предходния цикъл на ДН е изследван за речен тип наводнения, сега е променен на дъждовно-внезапен (пороен) тип. Направена е 

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

Районът обхваща долината на р. Струма в рамките на гр. Благоевград, както и левия й приток Благоевградска Бистрица и нейния 

ляв приток Еленовско дере. 

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

o Речно наводнение – р. Струма, р. Благоевградска Бистрица; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – Еленовско дере. 
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2.13. BG4_APSFR_ST_06: р. Струма - с. Невестино 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_06: р. Струма - с. Невестино 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Струма 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Кюстендил, община Кюстендил; 

област Кюстендил, община Невестино 

Землища, включени в РЗПРН с. Катрище (36659)*, с. Невестино (51216), с. Лиляч (43709)*, с. Четирци (81284)* 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 2.24 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни 

последици върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

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

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

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

(MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2031-2060 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2071-2100 

г.), 6. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2031-2060 г.). 
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ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_06: р. Струма - с. Невестино е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

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

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

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

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът е удължен с 270 м надолу по течението на р. Струма във връзка с наличие на 

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

Районът обхваща долината на р. Струма в рамките на с. Невестино. 

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

o Речно наводнение. 
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2.14. BG4_APSFR_ST_07: р. Джерман - от гр. Дупница до с. Джерман 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_07: р. Джерман - от гр. Дупница до с. Джерман 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Джерман, р. Гюбрена, р. Отовица, р. 

Бистрица, р. Лешковица 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Кюстендил, община Дупница 

Землища, включени в РЗПРН с. Крайници (39339), с. Червен брег (80491), с. Яхиново (87727), с. Самораново (65245), гр. 

Дупница (68789), с. Джерман (20763) 

Дължина на РЗПРН 33.43 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни последици 

върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Дупница в рамките на район BG4_APSFR_ST_07 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), смесени многофункционални зони, 

техническа инфраструктура, културни ценности, зони за рекреация и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на 

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

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

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

за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2071-

2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_07: р. Джерман - от гр. Дупница до с. Джерман е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. 

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

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

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

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

По отношение на териториалния обхват района е разширен значително. Добавен е нов участък надолу по течението на р. Джерман, 

така че да обхване едноименното село. Към този участък са включени и два леви притока на р. Джерман, протичащи през с. 

Джерман за изследване на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. Към района са добавени и три нови реки за изследване на 

речен тип наводнения: Гюбрена от с. Крайници до вливането й в р. Джерман, р. Отовица през с. Самораново и р. Бистрица през гр. 

Дупница. От района е изключен горния участък на р. Джерман с дължина 1.5, защото моделирането от предходния цикъл на ДН е 

показало липса на засегнати елементи на риска. Направена е корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН, с цел 

прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Джерман и притоците й Гюбрена, Отовица, Бистрица и два безименни притока през с. Джерман. 

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

o Речно наводнение – Джерман, Гюбрена, Отовица, Бистрица; 

o Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение - два безименни притока на р. Джерман, протичащи през с. Джерман. 
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2.15. BG4_APSFR_ST_08: р. Банщица - от гр. Кюстендил до с. Жабокрът 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_08: р. Банщица - от гр. Кюстендил до с. Жабокрът 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Банщица, р. Глогозка (Осоговица) 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Кюстендил, община Кюстендил 

Землища, включени в РЗПРН с. Лозно (44183)*, с. Грамаждано (17680)*, гр. Кюстендил (41112), с. Ябълково (87062), с. Жабокрът 

(29026) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина на РЗПРН 12.06 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☐ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☒ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни последици 

върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒  

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Кюстендил в рамките на район BG4_APSFR_ST_08 са планирани следните 

нови устройствени зони – жилищни, комбинирани (жилищни и индустриални) и земеделски и горски територии с разрешение за 

смяна на предназначение. 

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

следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-
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часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, 

RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 

2031-2060 и 2071-2100 г.). 

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_08: р. Банщица - от гр. Кюстендил до с. Жабокрът е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на 

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

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

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

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

По отношение на териториалния обхват районът е удължен в двата си края. В западния край удължението е по реките Банщица и 

Глогозка (Осоговица), а в източната – по р. Банщица до вливането й в р. Струма. Направена е и корекция в геометрията на линията, 

представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Банщица от гр. Кюстендил до вливането й в р. Струма. 

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

o Речно наводнение. 

 

  



 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027”, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите 

дирекции за управление на водите 

- 35 - 

 

 

 

 

 

 

2.16. BG4_APSFR_ST_09: р. Струма - гр. Земен 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_09: р. Струма - гр. Земен 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Струма 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

област Перник, община Земен 

Землища, включени в РЗПРН гр. Земен (30778) 

Дължина на РЗПРН 5.34 км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☐ Дъждовни-

поройни 

☐ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ Инфраструктурни ☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☐ Човешко здраве ☐ Общество   

Стопанска дейност ☐ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☐ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☒ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни последици 

върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Земен в рамките на район BG4_APSFR_ST_09 са планирани следните нови 

устройствени зони – индустриални и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение. 

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

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

часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 
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ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_09: р. Струма - гр. Земен е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е 

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

през язовирната стена на яз. Пчелина. 

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

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

предходния цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, изключен е участък с дължина 2.5 км от р. Струма, намиращ се в долната част на района. 

Причината е, че моделирането в предходния цикъл на ДН, не е показало риск от този тип наводнение. Направена е и корекция в 

геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране. 

Районът обхваща долината на р. Струма в рамките на гр. Земен. 

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

o Речно наводнение; 

o Инфраструктурно наводнение – преливане над язовирната стена на яз. Пчелина. 
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2.17. BG4_APSFR_ST_10: р. Струма - от яз. Студена до гр. Батановци 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ BG4_APSFR_ST_10: р. Струма - от яз. Студена до гр. Батановци 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И 

ОБХВАТ 

Спрямо главните поречия Егейска водосборна област → поречие Струма → р. Струма, р. Рударщица, Конска р., безименни 

реки от с.Богданов дол и язовири Ярджиловци и Осломе 

 

Спрямо административно-

териториалното деление на Р България 

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

Землища, включени в РЗПРН с. Студена (70038), с. Кралев дол (39387), с. Рударци (63152), с. Мърчаево (49597)*, с. Драгичево 

(23251), гр. Перник (55871), гр. Батановци (72223), с. Ярджиловци (87480), с. Богданов дол (04618) 

* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището 

Дължина и площ на РЗПРН 49.41 км, 0.806 кв.км 

ТИП НАВОДНЕНИЯ ☒ Речни ☒ Дъждовни-

внезапни 

(поройни) 

☒ 

Дъждовни-

градски 

☐ Морски ☒ 

Инфраструктурни 

☐ Подземни 

води 

☐ Други 

КАТЕГОРИИ РИСК Човешко здраве ☒ Човешко здраве ☒ Общество   

Стопанска дейност ☒ Недвижимо 

имущество 

☒ Инфраструктура ☐ Стопанска дейност от 

първичен сектор 

☒ Стопанска дейност от вторичен и 

третичен сектор 

Околна среда ☐ Състояние на 

водните тела 

☐ Защитени територии ☐ Замърсяване с опасни 

вещества 

☐ Други неблагоприятни последици 

върху околната среда 

Културно наследство ☐ Културни ценности    

Експертна оценка ☒ 

ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ Съгласно действащия общ устройствен план на община Перник в рамките на район BG4_APSFR_ST_10 са планирани нови 

устройствени зони, в т.ч. индустриални, жилищни, смесени многофункционални, земеделски и горски територии с разрешение за 

смяна на предназначение и озеленяване. Най-голям относителен дял се пада на първите три - около 90% от площта на планираните 

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

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

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

ОПИСАНИЕ Район BG4_APSFR_ST_10: р. Струма - от яз. Студена до гр. Батановци е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. 

За районът е извършено картиране на опасността и риска за следните типове наводнения: речни (с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%) и 

инфраструктурни (преливане над язовирната стена на яз. Студена). 

Анализът извършен в рамките на ПОРН 2020 потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Направени са промени свързани с 

териториалния му обхват и нови типове наводнения за анализ на опасността и риска от наводнения. Това е направено на базата на 

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

наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения случили се в периода 2011 - 2019 г., изследване на 

значимостта от потенциални бъдещи дъждовни-градски наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района, той е увеличен, като в него са включени нови участъци по Конска р. (в рамките 

на селата Ярджиловци и Богданов дол и гр. Батановци), р. Рударщица (в рамките на селата Рударци, Мърчаево и Драгичево) и р. 

Струма (до стената на яз. Студена). Това е направено на база минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна 

оценка. Прецизирана е и южната граница на района, от който е изключен участък от 1.4 км поради липса на елементи на риск, които 

да попадат в обхвата на 100 годишната вълна. Направено е изследване на последиците от потенциално бъдещо дъждовно-градско 

наводнение за централните части на гр. Перник. 

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

o Речно наводнение - р. Струма, Конска р., безименни притоци на Конска р. от язовири Ярджиловци и Осломе; 

o Дъждовно внезапно (поройно) наводнение – р. Рударщица и ляв безименен приток на Конска р. от с. Богданов дол; 

o Дъждовно-градско наводнение – в гр. Перник; 

o Инфраструктурно наводнение - преливане над язовирна стена на яз. Студена, разрушаване на язовирните стени на яз. 

Ярджиловци и яз. Осломе. 

 

 


