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Екипът

Експерт „ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“ – инж. Вяра Колева, Директор
дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив

Експерт „КОРДИНАТОР РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ“ – арх.
Константин Божков, Директор дирекция „ Устройство на територията“
при Община Пловдив

Експерт „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“ – Йорданка Кашъмова, ст.
експерт в отдел „Пътна инженерна инфраструктура“ при Община
Пловдив



Инвестиционната мярка

За избора на инвестиционната мярка е изготвен PESTEL анализ. Анализът обхваща най-характерните заплахи за Община Пловдив, а именно ефекта на „топлинния остров“ и наводнения на градската инфраструктура, в резултат
от интензивни валежи. Взети са предвид Политически, Икономически, Социално/културни, Технологични, Екологични, Законови и Други Обстоятелства на средата. Всички климатични анализи показват трайно, но плавна
тенденция към повишаване на температурата. За жителите на град Пловдив това не е новина. От дълги години усещането на комфорт за общината е при доста високи температури. Всички ние знаем правилата, как да се
предпазваме. Решенията за намаляване на температурата трябва да бъдат дългосрочна стратегия, която няма как да се реши с реализацията на един инвестиционен проект. Няма как една намеса да промени изцяло такава
тенденция.

Наводненията на градската инфраструктура, в резултат от интензивни валежи е идентифициран риск във Втори цикъл на Плана за управление на речните басейни. Решаването на дългогодишния проблем с подобряване достъпа
и пространствената свързаност в градска среда е трайно решаване на предизвикателството.

Ето защо Община Пловдив се спря на реализирането на комплекс от дейности, които да допринесат за устойчивото решение на този въпрос.
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Стъпките до тук

Разширеният екип участва в обмен на опит – 1 (едно) учебно пътуване -
тридневно обучение, в който се извърши докладване на международния опит
и най-добрите практики от KS, в изпълнение на Дейност 2, „Подобряване на
капацитета за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване на
изменението на климата и адаптиране“.

Презентираха се Стратегии за управление на отточни води в Берген.
Пътуване за запознаване със синьо-зелена инфраструктура в град Берген.
Извърши се посещение на място в Миндемирен и представяне на Проект за
градско развитие и в Хостайнер парк, където се запознахме с екологичните
ползи от отваряне на речно течение в зона за отдих. През втория ден на
обучение се извърши преминаване през Вос, по време на което се
информирахме относно наводнение от октомври 2014 г. и неговите последици
за планиране на земеползването във Вос. Посетихме градина, в която се
отглеждаха плодни дървета. От собственика на земята ни запозна с
уязвимостта по отношение на ерозия от наводнения и свлачища в Лардал.



Стъпките до тук

От ключово значение за избора на инфраструктурна мярка в Община
Пловдив бе презентацията на Норвежкия изследователски център по
проблемите на устойчивата адаптация към изменението на климата
(Noradapt) и ролята на Норвежката дирекция за водни ресурси и
енергия във връзка с превенцията на наводнения, свлачища и
управление на отточни води. Фокуса на представянето от гледна точка
на идентифициране на бъдещ потенциал за община Пловдив е
разработката за планиране на земеползването и управление на
отточните води.

Темата е засегната в Доклада с международен опит и най-добри
практики за адаптация към изменението на климата, които са
подходящи за българските градове част 6 „Градско наводнение“ с
пример: Стратегическо планиране и практически мерки за управление
на отточни дъждовни води в Осло.



Стъпките до тук



Стъпките до тук

Проведени са три работни срещи с другите партниращи общини.
Споделянето на личните впечатления, както от пътуването, така и от
редставения опит са важна първа стъпка за активна работа с НДЕФ и
авторите на методологията.

Най-ценното в този проект е обучението на екипите да готвят
самостоятелно анализ на общински документи и стратегии. Истинско
предизвикателство е да изготвиш анализ и преценка на риска на
територията на Община Пловдив. Обсъждането на всеки един
документ пред всички експертни общини носи ползи, за
професионалното изпълнение. Експертния фиш е вече готов.
Кратката информация в резюме обхваща всички аспекти и стъпки за
реализация на инвестиционната мярка.



1. Заплахите от климатичните промени –

Изследванията на изменението на климата показват, че както поради естествената цикличност на природните процеси,
така и в резултат от антропогенното влияние, чрез увеличаване на парниковите газове, климатичните промени също са
фактор за повишаване на риска от наводнения. Резултатите са видими за всички - по-високи стойности на интензивните
валежи, по-голям брой на дните през годината с краткосрочни валежи над критични прагови стойности и др.

Община Пловдив попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3 APSFR MA 05.
През Втория цикъл е идентифициран нов тип наводнения: речно, дъждовно-поройно, дъждовно-градско (гр. Пловдив).

За идентифициране на новата заплаха влияние оказва и недостатъчния диаметър на градската канализация,
проектирана и изградена през 30-те и 40-те години на миналия век. Същата е от смесен тип и не отговаря на
увеличаващите се съвременни нужди и натоварване. За оразмеряване на съществуващата канализация са използвани
оразмерителни параметри - 220 л/с/ха, за период на претоварване от 3 години. Понастоящем интензивността на
дъждовните води в района е 314 л/с/ха. По тази причина дори при средно интензивни валежи канализацията на града се
запълва и работи под налягане, като наводнява подлези, идентифицирани като критични части от пътната
инфраструктура.

2. Обектът и мястото –

Подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. "Марица" - юг;

Подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг;

Подлеза под бул. „Руски“, бул. "Марица" - юг;

Подлез под мост "Адата“, бул. "Марица" – юг.

3. Какво ще правим –

Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, в следствие на интензивни
валежи, чрез изграждане на дъждоотливници





Инвестиционната мярка

Дейности

• Проектиране на конструктивното и технологично решение на дъждоотливен канал, с приложени напречни
профили.

• Възлагане на изготвяне на документи по реда на глава IV от ЗООС и ЗВ.

Дъждовното отводняване, чрез изграждане на дъждоотливен канал се дефинира от:

- Най-ниската точка на подлеза от южната/северната регула на пътното платно със съответната кота,
където са съществуващите дъждоприемни решетки.

- Опазване на дървесни видове в зелената площ покрай дигата на р. Марица и в самото речно корито.

- Безконфликтно разминаване със съществуващия водопровод Ч. Ø 600 в зелената площ покрай дигата.

Хидравличният капацитет на трирешетковия уличен отток може ориентировъчно да се определи на база
хидравличната проводимост на единичен уличен отток 500/500 мм., който е установена в хидравличната
лаборатория на УАСГ и възлиза на 19,5 л/с при височина на водния пласт 22 мм. над чугунената решетка. При
липса на хидравлично съпротивление от кош за отпадъци и изтичало Ø 150 мм. и при наличие на 200 мм. воден
пласт под чугунената решетка, може ориентировъчно да се изчисли, че хидравличният капацитет на една решетка
е около 70-80 л/с.

В тази връзка, трирешетков уличен отток е подходящ за водоприемно съоръжение.

• Проектиране на 1 брой елемент на градския дизайн с художествена стойност и възможност за снимка, тип
селфи, в който ще се заснеме заобикалящата среда, включително QR код с данни за предизвикателствата,
свързани с изменението на климата и проекта.



Инвестиционната мярка

ПОЛЗИ

Съгласно Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД –
Пловдив колектори I и IV са в най–лошо състояние. При обилен дъжд последният работи под налягане и наводнява
съседните сгради и улици. През 2003 г. колекторът се е задръствал 35 пъти и е наводнявал пътя, кръстовищата и мазетата
на съседните сгради. Този проблем засяга около 100 000 души. Ето защо предложението за инвестиционната мярка
обхваща невралгични участъци от пътната инфраструктура, които образуват водосбори в резултат от интензивни валежи.
Такива са подлезите под мостови конструкции, свързващи южната и северната част на града.

• Дъждовното отводняване ще има реално дългосрочни ползи за обществото.

• Реализиране на предвидената инвестиционна мярка ще осигури нормалното движение на лични моторни превозни
средства и автобуси от масовия градски транспорт, което е принос към потребностите на местните жители.

• Остойностяването на природните и социалните разходи и ползи позволява оценка не само значимостта на отделни
проекти, но и на цялостната дейност на общината за осигуряване на комфорта на населението.

• Образоването и информираността на обществеността насърчава реализацията на проекти, носещи значителни
екологични и социални ползи по отношение адаптирането на градската среда към изменението на климата.

• Доброто управление на отточните води в околната среда създава добра социална среда – хората искат не просто да
съществуват, а да добруват. Добрите транспортни връзки и личната удовлетвореност са нещата, осмислящи социалния
живот, което се цели с реализацията на инвестиционната мярка в проектния фиш.

• Възможността за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционната мярка в Проектния фиш, са допълващи за
дейностите по програма LIFE, с акроним BULADAPTECOS. Дейностите и на двете проектни предложения са насочени
към общо решение в синергия с изпълнение на мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и
управление на рискове, свързани с климата: наводнения, в това число за повишаване на информираността, гражданска
защита и надграждане на местни системи за управление на бедствия, инфраструктура с екосистемни подходи.



МОНИТОРИНГ

1. За напредъка по изпълнението на инвестиционния проект са определени индикатори, които ще се проследяват от 
нарочно проектиране на информационна система, която ще визуализира информация от датчиците и 
видеонаблюдението в Центъра за мобилност.

• Ниворегулатори и датчици за ниво на дъждовната вода ще се поставят в новоизградените дъждоотливници;

В базата данни ще се индикира информация за брой пъти преминаващ воден стълб през дъждоотливния канал;

Визуализация на данните от датчиците и видеонаблюдението ще се визуализира в Центъра за мобилност на Община 
Пловдив и при необходимост и на още работни места.

Предвижда се и изграждане на видеонаблюдение на пътнико потока, на определените невралгични места.

Тази дейност ще подпомогне процеса по поддръжка на новата инфраструктура.

Мерките могат да бъдат мултиплицирани и в други части от града, с транспортен възел, изграден от надлези и подлези в 
севернатачаст на Пловдив, на които се образуват водосбори, в резултат от интензивни валежи, като:

• Подлез под мост "Герджика", бул. "Марица" – север;

• Подлез под Пешеходния мост,  бул. "Марица“ – север.



"Трябва нов начин на мислене за решаване на проблемите, които ние
сме създали поради стария модел на мислене"





Благодарим

Очакваме въпроси и коментари


