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 май  2005  -  Проливните  дъждове  в  Северна  България  предизвикват  първите 
сериозни наводнения. Придошлите реки Скът, Искър и Видима взимат първите 
човешки жертви

 юни 2005 - При второто голямо наводнение е залята Западна България. По данни 
на  Постоянната  комисия  за  защита  на  населението  при  бедствия,  аварии  и 
катастрофи това са най-силните валежи от 50 години насам

 юли 2005 -  Третата вълна от големите наводнения засяга почти цялата страна. 
Стихията отнема живота на 11 души

 август 2005 - Западна България е отново под вода. Отново има и жертви. Обявено 
е бедствено положение в 23 общини

 септември  2005  -  На  територията  на  цялата  страна  проливните  дъждове  и 
придошлите  реки  заливат  промишлени  и  жилищни  сгради,  инфраструктурни 
обекти и земеделски земи. Евакуирани са десетки семейства. Има жертви

 март 2006 - Над почти цяла България валят поройни дъждове. Наводнени са 15 
града. На места е обявено бедствено положение

 април  -  май  2006  -  Придошлият  Дунав  залива  изцяло  българския  участък. 
Правителството въвежда кризисно положение в 21 крайдунавски общини. Нивото 
на реката бележи исторически рекорди 

 юли 2006 - Проливни дъждове и силен вятър заливат Южното Черноморие. За 
около 20 часа на квадратен метър падат 200-250 литра дъжд, а в Малко Търново е 
поставен абсолютен рекорд - 300 литра на квадратен метър. Три общини обявяват 
бедствено положение

http://infocenter.bnt.bg/


4-6  август  2005  година  –  непрекъснатите  проливни  дъждове  предизвикват  най-
тежките наводнения от началото на годината. Страната е блокирана от наводнения 
и свлачища.

Валежите в Пловдив продължават 21 часа. Метеоролозите отчитат 90 л/кв. м. Нивото на 
река  Марица  в  града  и  околностите  му  достига  30  см  под  критичната  точка.  В 
Пазарджишко по поречието на реката се късат 7 диги. След 12 часа проливни дъждове 
обстановката  в  областта  значително се  усложнява.  В  пазарджишките  села  Ивайло  и 
Поибрене падат 76,7 л/кв. м.  Река Тополница залива Поибрене, а в село Лесичево са 
наводнени над 300 къщи, като водата достига вторите етажи.

В община Асеновград река Чая излиза на няколко места от коритото си. По течението се 
носят трупи от сечища в планината и има опасност да запушат реката в равната част край 
село Катуница. Пътят Асеновград – Смолян е затворен поради наводнения в района на 
Юговския разклон.

7 август - Ситуацията в страната остава критична. Продължава обявеното кризисно 
положение в Софийска и Врачанска области и в 23 общини.  Остават затворени 
основни пътни артерии

Към 7 август по данни на Гражданска защита в страната са евакуирани 10 хил. души, 
като до  края  на кризата  общият  им брой достига  14  хиляди.  Продължава обявеното 
кризисно  положение на  територията  на  две  области  –  Софийска  и  Врачанска,  и  23 
общини в страната: Долна баня, Ихтиман, Костенец, Горна Малина, Ботевград, Своге, 
Кремиковци,  Нови  Искър,  Връбница,  Белово,  Пазарджик,  Велинград,  Септември, 
Панагюрище,  Лесичево,  Смолян,  Чепеларе,  Мездра,  Криводол,  Роман,  Съединение, 
Искър.



В Пловдив се отводнява край дигите. Основните усилия на кризисния щаб в града са 
насочени към предотвратяване на екологична криза, която може да бъде предизвикана от 
нарушеното водоснабдяване и преустановеното извозване на боклука към сметището в 
Цалапица. Отводнителни работи се извършват в пловдивското село Три водици, което е 
залято  след  голям  пробив  в  дига.  В  Първомай  спешно  укрепват  дигата  по  реката. 
Извършва се превантивна евакуация на 100 жители от село Градина. Нивото на Марица 
при Свиленград се покачва с 1,5 метра.

Международният път Калотина – Капитан Андреево е с обходен маршрут през селата 
Ягодово и Катуница. Залят от вода е и източният околовръстен път на Пловдив.

Бедствено е положението в общините Смолян и Чепеларе. Обстановката в смолянския 
квартал „Устово” е критична. 34 аварийни екипи отводняват десетките къщи и блокове, 
пострадали  от  придошлите  реки  Черна  и  Бяла.  Водоснабдяването  е  спряно  заради 
замърсяването на извор „Хубча” и наличието на амоняк във водата.  Пътят Смолян – 
Пловдив е затворен заради свлачище в района на Чепеларе. По пътя Смолян – Девин има 
пропадане на 30-метров участък край Широка лъка. Затворен поради свлачища е и пътят 
към Мадан.



Два квартала в Чепеларе нямат електричество заради паднали електрически стълбове и 
наводнен  подземен  кабел.  Местната  власт  оценява  щетите  от  бедствието  на  над  10 
милиона лева.

8-9 август - Започва спадане нивото на водата. В повечето от наводнените райони 
обстановката остава критична.

В  Смолян  проблемът  с  липсата  на  питейна вода  се  задълбочава.  35-хилядният  град 
разчита единствено на доставка от 10 т минерална вода. Много къщи в квартал „Райково” 
са  необитаеми заради  свличане  на  земни маси.  Улиците  в  квартал  „Устово”  остават 
непроходими.  В  покрайнините  на  Смолян  и  в  цялата  община  са  се  активизирали 
свлачища. Създаден е фонд „Солидарност за Смолян”, чиято цел е да набира помощи за 
възстановяване на района от бедствието.



Мерки на правителството на НДСВ.  Първи оценки на щетите от  августовските 
наводнения

Правителството  в  оставка  отпуска  170  млн.  лева  за  преодоляване  последиците  от 
августовските  порои.  От  тях  120  млн.  лева  се  предоставят  от  държавна  компания 
„Публични инвестиционни проекти”, а 50 млн. лева – от преизпълнението на приходите в 
бюджета.

Според  експертите  и  учените-хидролози  августовските  дъждове  са  изключително 
природно бедствие, чиято вероятност (по статистически критерии) e да се случи е един 
път на хиляда или 10 хил. години. Близо 1 млрд. литра вода са се изсипали върху 6 хил. 
кв. км от територията на България, като обемът на язовирите в пострадалите райони е 
едва 250 млн. куб. м. Тази съпоставка показва, че катастрофата е била неизбежна.

В района на Ихтиман за едно денонощие са паднали около 236 л/кв. м, а общо за целия 
период на валежите – 370 л/кв. м. Във водосборния басейн на река Марица падат повече 
от 600 млн. куб. м вода.

Специалистите  отбелязват,  че  15  години  речните  корита  не  са  били  почиствани. 
Същевременно  произволно  се  променят  речните  корита,  като  само  в  Софийско  са 
извършени 360 корекции. 

Правителството в оставка одобрява членството на Националния институт по хидрология 
и  метеорология (НИХМ) в  Средносрочния прогностичен  европейски  център и  взима 
решение НИХМ да подава четири пъти дневно прогноза за времето. По време на пороите 
30% от хидрометричните станции на института излизат от строя и по тази причина 30 
хил. кв. км от територията на страната остават без контрол. Експертите настояват да се 
изгради система за ранно предупреждение на населението,  но прогнозните оценки за 
цената на такава система са недостоверни.

Първи действия на новото правителство за преодоляване на кризата

Към 17 август Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
оценява щетите от природното бедствие върху общинската инфраструктура на 300 млн. 
лева,  като  за  най-неотложни ремонти  са  нужни 30  млн.  лева.  В  различна степен  са 
засегнати 191 общини, 800 жилища са негодни за обитаване, около 53 км от дигите са 
разрушени.



Според Министерство на земеделието и горите напълно унищожени са посевите на 682 
хил. дка, а общо засегнати са 939 хил. дка. Загубите за растениевъдството се изчисляват 
на 69,834 млн. лева.

В началото на месец септември Европейската комисия започва процедура за отпускане 
финансова помощ за България за преодоляване щетите от наводненията.  Страната ни 
иска помощ в размер от 309 млн. евро.

Бюрото на ООН за координиране на хуманитарните въпроси в свое съобщение отбелязва, 
че наводненията в България са причинили щети за 633 млн. долара и са отнели живота на 
повече от 20 души.

19  септември  –  2  октомври  2005  година.  България  преживява  поредното  пето 
наводнение от началото на годината

Септемврийските порои отнемат живота на две жени. Евакуирани са десетки семейства. 
Най-засегнати  са  областите  Пловдив,  Стара  Загора,  Ямбол,  Сливен,  Бургас  и  други 
селища в страната.

На 19 срещу 20 септември в цялата страна валят поройни дъждове. В Пловдивска област 
са наводнени 260 къщи, 64 от които са срутени. Най-тежко е положението в село Дълго 
поле, където двуметрова вълна помита 50 къщи. Други 150 са частично разрушени, леко 



пострадали са 300. Възрастна жена загива под руините на дома си. Повече от 200 души са 
евакуирани. Кметът на община Калояново обявява бедствено положение.

Кметът на пловдивската община Марица обявява бедствено положение в пет села – Труд, 
Строево, Калековец, Динк и Царацово. Десетки къщи са залети и в село Труд. При вида 
на наводнената си къща 70-годишна жена умира от инфаркт. Край Калековец прелива 
напоителен канал и наводнява селото. В село Динк са срутени 12 къщи, а 50 са залети, 
като нивото на водата достига 50 см. Около 20 са необитаемите къщи в Царацово, където 
нивото на водата е един метър. Селото е наводнено заради задръстен напоителен канал. 
Спряно  е  движението  на  влакове  по  линията  Пловдив  –  Карлово,  която  на  места  е 
подкопана и виси във въздуха. 
В Старозагорско падат 75 л/кв.м. Три села в Казанлъшко остават без ток, а други три - 
без телефон. Кметът на община Раднево обявява бедствено положение в село Сърнево. 
Там  река  Бяла  Рада  прелива  и  наводнява  над  300  къщи.  Улиците  са  непроходими. 
Метните хора подозират, че е бил изпуснат язовирът край Колена.
В община Нова Загора валежите са средно по 80 л/км.м. Наводнени сгради има в селата 
Богданово и Млекарево, а в Езерово, Каменово и Пет Могили микроязовирите започват 
да преливат. Около 40 къщи в град Нова Загора са залети. Отводнителният канал северно 
от града прелива и наводнява десетки жилища и постройки в квартал “Слънчев бряг”, 
където нивото на водата достига  1-1,5 метър.  Залят е  и международният път Русе  – 
Свиленград в отсечката между Нова Загора и село Асеновец.
В село Роза,  област Ямбол,  са наводнени 300 къщи. Залети са постройки и в селата 
Болярско и Гълъбинци, както и полосата на авиобаза “Безмер”. Без електрозахранване 
остават селата Роза, Ботево, Ханово и Межда.
В Ихтиман река Мътивир за пореден път излиза от коритото си наводнява около 100 
къщи. Над града падат близо 40 л/кв. м само за 30 минути. В града над 200 души остават 
без дом.



13 –15 март 2006 година. Потоп залива 15 града в страната

Нов потоп удави България. Повече от 15 града са наводнени. Бедствено положение е 
обявено в Пазарджик, Елин Пелин, Ихтиман, Съединение. Дъжд и тежък мокър сняг се 
изсипва  още  над  Кърджали,  Пловдив,  Стара  Загора,  Хасково  и  още  други  десетки 
селища.

На 13 март над територията на почти цялата страна падат проливни дъждове. Ситуацията 
се усложнява допълнително и от водите на топящите се снегове. Седем общини обявяват 
кризисно положение, 81 селища остават без ток, а 8 – без вода.

В общините Ихтиман, Елин Пелин и Горна Малина и в област Пазарджик е обявено 
бедствено положение.

Падналите валежи в Ихтиман заедно с големия прилив на води от високите части над 
Вакарел препълват  река  Мътивир,  преливат и  късат  дигата  малко преди ж.п.  гарата. 
Залети са основни улици, промишлената зона,  квартал “Мътивир”,  гарата,  помпената 
станция и околовръстният път. Свлачища има на пътя Самоков – Ихтиман и Самоков – 
Костенец. 90 сгради в община Костенец са пълни с вода.

В Пазарджишка област бързо се покачват водите на реките Марица, Тополница и Луда 
Яна. Дежурни екипи наблюдават денонощно дигите в селата Юнаците, Говедаре, Мало 
Конаре и Мирянци.  В района на Мало Конаре Марица къса дига и залива земеделски 
земи.  Под  вода  е  стадионът  на  Говедаре  и  строящата  се  пречиствателна станция на 
Мирянци. Високите подпочвени води наводняват приземните етажи на къщи в община 
Пазарджик.

В  област  Пловдив  река  Марица  приближава  критичния  си  максимум.  Спешно  се 
укрепват дигите по течението й. Най-сериозно е положението със съоръжението край 
село Три водици. Наводнени са приземни етажи на къщи в селата Красново и Старосел, 
община Хисар. От 16-те язовира в областта два преливат. Община Съединение обявява 
бедствено положение. Там е залят мостът на река Белишка.  Под вода е районът на ж.п. 
гарата,  зърнените  складове,   много  сгради  и  ниви.  Пътищата  за  селата  Правище, 
Цалапица и Голям чардак са непроходими. До селата Борово, Белица и Загражден се 
стига с викосопроходима техника.

В Старозагорска област валежите са 46 л/кв. м. Река Тунджа прелива и наводнява 17 села. 
В Сърнево и Ягода е обявено бедствено положение. Всички пътища към Стара Загора са 
под вода.



В Хасковска  област  река  Меричлерска  наводнява  30  къщи в  Димитровград.  Марица 
отново залива ГКПП “Капитан Андреево”. Наводненият участък достига 2 км, а нивото 
на водата - 1 метър.  Движението на всички превозни средства се отклонява към Лесново. 

В област Ямбол се извършват отводнителни работи в село Завой, община Тунджа, и в 
градовете Стралджа, Болярово, Елхово и Ямбол.

В област Смолян  дъждът и снегът затварят пътя към 8 села, а 43 оставят без ток. Най-
много  аварии има  в  Смолян,  Борино,  Чепеларе  и  Рудозем.  Дебелината  на  снежната 
покривка достига 160 см.  Паднали дървета късат далекопровод между селата Бостина и 
Соколовци. Курортът Пампорово остава без електрозахранване. В Златоград валежите са 
80 л/кв. м.

В  Кърджалийска  област  всички  реки  рязко  повишават  нивото  на  водите  си.  Трите 
язовира от каскада “Арда” преливат. Започва превантивно отваряне клапите на язовир 
“Кърджали”.  В  Момчилградско,  Кирковско,  Ардино и  Кърджалийско  се  активизират 
свлачища, които нанасят щети на постройки и пътища.



За тежките наводнения и големите поражения от бедствията има сериозни причини. 
Грешките на централната и местна власти стават обект на експертни анализи и 
политически  спекулации.  Две  правителства  се  опитват  да  намерят  правилния 
подход за излизане от кризата
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България преживява седем наводнения за една година – от май 2005 до май 2006 г. 
Драматизмът  на  събитията  и  мащабите  на  пораженията  еднозначно  разкриват,  че 
централната и местна власти трудно реагират на бедствия с подобни мащаби. Причините 
за това са от различно естество.
На  първо  място  е  лошото  състояние  на  водните  съоръжения.  Дигите  и  защитните 
укрепления са  занемарени и  в  продължение на години никой не е  полагал  грижи за 
поддържането им в изправност.
Кметовете  на  населените  места  носят  отговорност  за  непочистените  речни  корита. 
Причина за множеството скъсани мостове по теченията на реките са носените от водите 
дървета  и  боклуци.  Местната  власт  пък  обяснява несвършената  работа  с  липсата  на 
финанси.
Към всичко това се прибавят и незаконно застроените речни тераси. Там могат да се 
видят градини, селскостопански постройки, ресторанти, кафенета и други.
Друга причина за големите наводнения е лошото стопанисване на язовирите. Въпросът за 
собствеността върху тях е изключително сериозен. В България има 3700 язовира. От тях 
51 по закон са публична държавна собственост и присъстват в балансите на търговските 
дружества, които ги поддържат – “Язовири и каскади” към НЕК, “Напоителни системи” 
ЕАД към МЗГ и ВиК. Ситуацията допълнително се усложнява от обстоятелството, че 
министерствата,  принципали на тези дружества,  не комуникират  помежду си.  Има  и 
чисто промишлени язовири,  които снабдяват  с  вода  отделни предприятия,  какъвто  е 
случаят с язовир “Огняново”, експлоатиран от металургичния комбинат “Кремиковци” 
АД. Съществуват и общински язовири, които са на подчинение на кметовете. Те нямат 
нужния капацитет – кадрови и финансов, за да ги поддържат, но не се отказват от тях, 
защото им носят приходи. Много от съоръженията на “Напоителни системи” са дадени 
под  аренда  на  частни  фирми  за  промишлен  риболов.  Арендаторите  изискват  от 
собствениците да държат винаги пълни язовирите, защото е по-добре за рибата. Така е 
налице  сблъсък  на  интереси  –  този  на  държавата  и  този  на  бизнеса.  Всичко  това 
препятства  изграждането  на  единна  държавна  политика  за  сигурността  на 
хидротехническите съоръжения.
Големите поражения от бедствията се дължат и на липсата на система за известяване за 
очакваните валежи. МОСВ разпространява едномесечни планове за нужните обеми вода 
в язовирите, което е тромава и неефективна практика. Във водосборищата на големите 
водоеми липсват дъждомерни апарати, а това не дава възможност още в началото на 
валежите да се изчисли какво количество вода ще се оттече в чашата на язовира.
Вина има и изпълнителната власт.  На 17 февруари 2005 година Народното събрание 
приема Закон за управление на кризи, който обаче не влиза в сила, защото още няма 
правилник за неговото приложение .
Реакцията на централната и местна власти на първите наводнения от май, юни и юли 
2005 година се оказва бавна и недостатъчно координирана. Правителството се опитва да 
финансира възстановителните мероприятия от бюджета на Постоянна комисия за защита 
на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Исканията на общините за финансова 
помощ  превишават  няколко  пъти  отпуснатите  от  държавата  средства.  Държавни 
чиновници  и  представители  на  местното  самоуправление  взаимно  се  обвиняват  в 
мудност и зле свършена работа. Кметовете настояват спешните общински проекти да се 
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придвижват по опростена процедура, като не минават през областните управи, а отиват 
направо в централната комисия. На преден план излиза невъзможността да се контролира 
разходването на парите за ремонтни работи. Неотложните възстановителни работи не 
могат да бъдат възлагани чрез конкурси поради липсата на време и необходимостта от 
взимането на спешни мерки.
В стремежа си към по-добра координация по възстановителните работи на 10 август 2005 
година премиерът в оставка Симеон Сакскобургготски издава заповед за сформиране на 
Кризисен  щаб  за  преодоляване  щетите  от  наводненията  с  председател  вицепремиера 
Николай Василев. На държавни и местни структури е възложено изготвяне на цялостен 
доклад за състоянието на основните реки, както и да се предложат мерки за прочистване 
на речните корита и заздравяването на защитните съоръжения по теченията им.
ОДС  внася  в  деловодството  на  парламента  законопроект  за  пълно  обезщетяване  на 
пострадалите от наводненията през юли и август 2005 година. Според опозиционните 
СДС и ДСБ правителството и  министър-председателят са  единствените  отговорни за 
мащабните поражения, нанесени от бедствието.
Работата  на  Кризисния  щаб  продължава  и  при  новото  правителство.  Министър-
председателят  Сергей  Станишев  назначава  за  председател  вицепремиера  Емел  Етем. 
Взима  се  решение  във  възстановителните  работи  на  инфраструктурни  обекти  да  се 
включи и Българската армия със 17 инженерни части с общо 900 души личен състав и 
техника.  Отпуска  се  еднократна финансова  помощ до  1000  лева  на  пострадалите  от 
наводненията семейства.
След  септемврийските  наводнения президентът  Георги  Първанов  поставя  въпроса  за 
промени  в  Закона  за  управление  на  кризи,  които  да  позволят  децентрализация  на 
усилията за предотвратяване и преодоляване на кризите.  Според него е наложително 
създаването  на  голям  фонд  за  преодоляване  на  кризисни  ситуации,  който  да  е  на 
разположение и на централната и на местната власти.
В правителството започва работа върху концепцията и структурирането на Министерство 
на  държавната  политика  при  бедствия и  аварии (  МДПБА).  За  целта  са  привлечени 
експерти, институции и неправителствени организации. Устройственият правилник на 
институцията е приет от кабинета на 31 октомври 2005 година.
В  края  на  същата  година  Народното  събрание  одобрява  доклада  на  временната 
парламентарна комисия за последиците от наводненията. В документа се прави анализ на 
грешките,  допуснати  от  държавните  и  местни  институции,  и  се  дават  препоръки  за 
преодоляването им.
Вицепремиерът  Емел  Етем  съобщава,  че  започват  проверки  на  начина,  по  който  се 
усвояват  средствата  за  ремонти  и  възстановяване.  Прокуратурата  е  сезирана  за 
нарушения  в  общините  Велинград  и  Белово.  На  национален  форум  Етем  критикува 
кметовете на общини, които все още не са усвоили отпуснатите средства. По данни на 
вицепремиера държавата е превела до края на 2005 година 247 млн. лева, но все още 
имало неизтеглени пари.  В същото време много обекти са  недовършени, а  на места 
работата  дори  не  е  започвала,  без  да  има  сериозни  причини  за  това.  Разходите  на 
Българската армия за ликвидиране последиците от наводненията са 725 хил. лева.
В началото 2006 година Европейската комисия отпуска на България 20,3 млн. евро от 
Фонда за солидарност на Европейския съюз.  Това е  второто решение на Брюксел за 
финансова помощ за преодоляване щетите от бедствието след одобрените през октомври 
2005 година 12,3 млн. евро по програма ФАР.
Общите щети от наводненията за страната към началото на 2006 година вече възлизат на 
над  1  млрд.  лева.  Правителството  предвижда  в  бюджета  300  млн.  лева  за  тяхното 
преодоляване, от които 110 млн. лева са от резерва за бедствия и аварии, а останалите са 
разпределени  в  бюджетите  на  министерствата,  пряко  отговорни  за  пътната  и  жп 
инфраструктура.



На 12 януари 2006 година кабинетът одобрява концепциите на МДПБА за изграждане на 
национална система за спешни повиквания с единен европейски номер и за защита при 
бедствия и аварии.
През март 2006 година България преживява поредното голямо наводнение.
Кризисният щаб взима решение за сформиране на Междуведомствена работна група, 
която  да  извърши  пълен  преглед  на  диги,  речни  корита  и  хвостохранилища,  и  да 
набележи мерки за тяхното обезопасяване предвид очакваните валежи и снеготопенето.
Новото бедствие и пораженията от него са повод за ДСБ четири пъти да иска оставката 
на ресорния министър Емел Етем. Десните опозиционни партии започват преговори за 
внасяне вот на недоверие на кабинета “Станишев” заради несправяне с последствията от 
наводненията и за злоупотреби със средствата,  отпуснати за тях.  Опозицията поставя 
въпроса за изразходването на 118 млн. лева за възстановителни работи, от които според 
нея  няма  резултат  и  от  които  са  се  възползвали  фирми  от  партийни  “приятелски 
кръгове”.
Вицепремиерът Етем разпорежда проверка на фирми, сключили договори за ремонти 
след наводненията от лятото на 2005 година. Тя обвинява кметовете, че всяват паника и 
се възползват от ситуацията, за да искат повече пари. Общините пък настояват, че нямат 
достатъчно средства за превантивни действия за защита от бъдещи наводнения и че по 
закон не те, а областните управител са отговорни за състоянието на речните участъци 
извън населени места.
На 11 април 2006 година 50 депутати - от ОДС, БНС, ДСБ и ДП внасят в Народното 
събрание “вот на недоверие” към правителството . Осем дни по-късно парламентът го 
отхвърля със 166 гласа “против”, 66 “за” и един “въздържал се”.
В края на май 2006 година междуведомствен екип от специалисти, създаден по заповед 
на вицепремиера Емел Етем, е готов с проект за промени в Закона за управление при 
кризи  и  изцяло  нов  Закон  за  защита  при  бедствия.  Според  експерти  законовите 
изменения  за  превръщане  на  МДПБА  в  трети  стълб  на  националната  сигурност 
(  останалите  два  са  МВР  и  армията),  са  съобразени  с  политиката  на  ЕС  и  НАТО. 
Кабинетът одобрява проектите на 8 юни 2006 година.



АГЕНЦИЯ ФОКУС – НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ 2005 г. (http://bedstvia.start.bg/)

ТУРЦИЯ

През февруари водите на реките Тунджа и Марица заляха Одринския вилает. Под вода 
останаха  25  хил.дка  земеделски  земи.  Медиите  в  Турция  писаха,  че  причината  за 
приливането на реките е неконтролираното изпускане на водите на български язовири. 
През март водите на реките Арда и Марица заляха граничните райони в Турция и Гърция. 
В България поради бързото топене на снеговете нивото на много от язовирите рязко се 
покачи.  Според  турските  власти  от  България  не  са  предупредили за  изпускането  на 
язовирите. Спогодбата за сътрудничество между България и Турция при използването на 
водите на реките, протичащи през териториите на 2-те страни, подписана на 24 октомври 
1968 г. в Истанбул, изисква двете държави своевременно да уведомяват за нивото на 
водните басейни. През март вследствие на преливането на реките в Одринска Тракия 
бяха залети 115 хил.дка земя. През май дъждове предизвикаха наводнение в западните 
региони  на  Турция.  През  юни  в  същите  райони  пак  имаше  наводнения,  при  които 
загиванаха  петима  души.  През  юли  проливни  дъждове  се  изсипваха  в  района  на 
Истанбул.  Стотици  сгради  бяха  наводнени,  нанесени  бяха  щети  на  пътната 
инфраструктура. В средата на същия месец поройни дъждове предизвикваха наводнения 
в Северозападна Турция и отново бяха наводнени къщи и пътища. През август водите на 
река Марица и Тунджа отново заляха земи в Турция.

bTV – Новините (http  ://  www  .  btv  .  bg  /  news  /  newsprint  .  php  ?  story  =43836  )
© 2006 bTV - Balkan News Corporation. Всички права запазени.

Турските вестници предупреждават за опасното покачване на р. Марица
10 Август 2005

Медиите отбелязват, че движението на автомобили през граничния пункт "Капъкуле" от 
турска страна и "Капитан Андреево" от българска е било преустановено.
Турските вестници предупреждават за опасното покачване на река Марица и очакваните 
в Турция наводнения. "Докато хората в района са в напрегнато очакване, продължават 
усилията да се предотвратят евентуални човешки жертви и материални загуби", пише в. 
"Заман".
Медиите отбелязват, че движението на автомобили през граничния пункт "Капъкуле" от 
турска страна и "Капитан Андреево" от българска е било преустановено.

Кметът на Одринската община каза снощи, че дебитът на р.  Марица е в нормалните 
граници. Той посочи, че в България се е стигнало до жертви заради наводненията, но 
подчерта, че "това няма да се случи в Турция, защото са били взети мерки".

Превантивно  са  евакуирани  застрашените  от  наводнения  селища  по  поречието  на 
Марица. Валията на Одрин припомни, че през февруари България е изпуснала язовирна 
вода без предупреждение. "Този път съседите ни предупредиха два дни по-рано без да 
изпуснат вода и ние взехме мерки", обясни валията.

Според вестник "Сабах" обаче, "опасността от наводненията и преливането в България е 
започнало да заплашва и Турция". Изданието отбелязва, че нивото на водата в участъците 
в Турция на прелелите в България Марица и Тунджа заплашително се покачва.
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Вестник СТАНДАРТ – Сряда, 10 Август 2005
(http://www.standartnews.com/archive/2005/08/10/sofia/s4522_3.htm)

Марица затвори границата с Турция

Снимка: Пътят за Турция се превърна в река

ФОТО Красимира СЛАВОВА  

ХАСКОВО. Марица заля пътя за Истанбул и затвори границата с Турция. 7-километрова 
опашка  от  камиони  се  изви  край  Капитан  Андреево.  Още  от  сутринта  полицейска 
патрулка отклоняваше леките автомобили към ГКПП-Лесово. Реката е повишила нивото 
си  с  2,20  метра  около  3,30  ч  сутринта,  съобщиха  от  ГЗ.  На  спешно  заседание  на 
кризисния  щаб  в  5  ч  сутринта  областният  управител  на  Хасково  Велин  Балкански 
разпореди в наводнения район да бъде пратена техника. Пристигнаха и 55 войници от 
Хасково. 8 самосвала от фирми в Свиленград извозваха пръст и пясък за дигите. По обед 
езерото  по  шосето  стана  дълбоко  60  см.  Направените  по-рано  временни  диги  бяха 
отмити.  В 13  ч беше окончателно спряно движението към българо-турския граничен 
пункт и на тежкотоварните автомобили. "Причина за наводнението е пролив в шибърния 
отвор на напоителния канал край Е-80", уточни шефът на ГЗ-Хасково Тончо Тончев. В 
самото село Капитан Андреево са наводнени няколко дворове на къщи. Лек разлив от 
Марица има и в съседното село Генералово. "Такова ниво на р. Марица не помним от 
1984  г.",  разказаха  вчера  хората  от  Капитан  Андреево.  13  села  в  Харманли  и 
Симеоновград са без вода. Част от хората пък, които преминаваха пеша между Турция и 
България и газеха във водата до колене, обясниха, че в Турско няма наводнения. За да се 
запознае със ситуацията на място, в ранния следобед на Капитан Андреево пристигна 
валията на Одрин Нусрет Мироглу.

Красимира Славова



Вестник СТАНДАРТ – Интернет издание
(http://www.standartnews.com/archive/2005/08/11/world/s4523_6.htm)
Четвъртък, 11 Август 2005

Марица залива Турция и Гърция
Евакуираха села край Одрин, под водата е о. Кавак

Нивото на Марица в Гърция вчера по обяд достигна 5,27 метра, доближавайки се опасно 
до критичния праг от 5,70 м, предаде АНА. Водата скъса дига и наводни 4500 декара с 
памук, цвекло и домати. Извън строя продължаваше да е жп връзката Орестиада-Дикея 
заради наводнена линия при селището Дилофос. В областта Еврос жителите, фермерите 
и животновъдите бяха призовани да не се доближават до околностите на Марица.

Анкара. След като предизвика наводнения в България, Марица заплашва да стори същото 
и  в  Турция,  където  нивото  й,  както  и  това  на  Тунджа  застрашително  се  покачиха. 
Придошлите води станаха причина за  пробив в  дига,  която трябвало да предотврати 
излизането на Марица от коритото й, информира турският сайт "Журнал тюрк". За да не 
бъдат  допуснати  нещастни  случаи,  са  били  евакуирани  застрашените  от  наводнения 
селища по поречието на реката - квартал Караагач, с. Боснакьой и други, съобщи валията 
на Одрин Нусрет Мироглу.  Водата заля полицейските площадки на ГКПП-Капъкуле, 
което наложи преустановяването на движението на леки коли през пункта, както и през 
Капитан  Андреево  в  България.  Автомобилите  били  пренасочвани  към  ГКПП-
Хамзабейли-Лесово, където се образувала двукилометрова опашка. Под вода се намира и 
о.  Кавак,  където  се  срещат  границите  на  България,  Гърция  и  Турция.  Турски 
представители твърдят, че за първи път от 50 години водите на Марица достигат такова 
ниво.



Турските вестници предупреждават за опасното покачване на р. Марица
Източик: btv.bg (http://www.top.bg/news/index.php?cat=134&id=35025)

10.08.2005

Турските вестници предупреждават за опасното покачване на река Марица и очакваните 
в Турция наводнения. "Докато хората в района са в напрегнато очакване, продължават 
усилията да се предотвратят евентуални човешки жертви и материални загуби", пише в. 
"Заман".

Медиите отбелязват, че движението на автомобили през граничния пункт "Капъкуле" от 
турска страна и "Капитан Андреево" от българска е било преустановено.

Кметът на Одринската община каза снощи, че дебитът на р.  Марица е в нормалните 
граници. Той посочи, че в България се е стигнало до жертви заради наводненията, но 
подчерта, че "това няма да се случи в Турция, защото са били взети мерки".

Превантивно  са  евакуирани  застрашените  от  наводнения  селища  по  поречието  на 
Марица. Валията на Одрин припомни, че през февруари България е изпуснала язовирна 
вода без предупреждение. "Този път съседите ни предупредиха два дни по-рано без да 
изпуснат вода и ние взехме мерки", обясни валията.

Според вестник "Сабах" обаче, "опасността от наводненията и преливането в България е 
започнало да заплашва и Турция". Изданието отбелязва, че нивото на водата в участъците 
в Турция на прелелите в България Марица и Тунджа заплашително се покачва.



Язовир ''Тополница'' преля

06.08.2005 11:47 ч.
 News.Plovdiv24.com

В полунощ язовир „Тополница“ преля. Наводнени са 35 къщи в гр. Лесичево. Пострадали 
хора  няма.  Наводнения вече  има  и  в  селата  Калугерово  и  Динката.  Населението  от 
бедстващите  райони  е  евакуирано,  съобщи  за  ПА  медия  директорът  на  Гражданска 
защита в Пазарджик Кръстю Кичов. Осигурен им е подслон и топли одеяла.
До 12 часа през нощта контролирахме нивото на водата в „Тополница“, но постъпленията 
в язовира след полунощ създадоха условия той да прелее. В момента от язовира изтичат 
около 500 литра в секунда, колкото се и вливат“, уточни Кръстю Кичов.
14 села във Велинградско са без ток. До метър и половина е достигнала водата в ниските 
части на кв. „Чепино“ във Велинград. Чепинска река се разлива по улиците на града.
Река Марица в Белово продължава да се разлива извън коритото. Марица е преляла и на 
„Девети километър“ преди Пловдив.
Прекъснато е движението по път 1-8 от Пазарджик за Пловдив. В област Пазарджик са 
разрушени 7 диги на река Марица. Мостът при с. Огняново е пропаднал.
Пътят Септември-Варвара-Велинград е затворен и ще остане затворен поне около месец, 
заяви Кръстю Кичов и обясни, че наводеннията са активизирали свлачищата, отнесена е 
и част от пътната настилка, разрушени са подпорни стени. Обходният път е през Пещера-
Батак-Цигов чарк.

Информацията е на pa-media.net.



Кмет внесе сигнал в прокуратурата за преливането на язовир”Тополница”

 09.08.2005 09:13 ч.
 News.Plovdiv24.com

Кметът на Община Пазарджик Иван Евстатиев изпрати сигнал до Окръжна прокуратура-
Пазарджик, в който настоява да се извърши проверка по компетентност и се установи 
дали  има  престъпления  на  длъжностни  лица  от  “Напоителни  системи”ЕАД-клон 
Пазарджик, което стопанисва язовир”Тополница”. Някой трябва да понесе отговорност за 
сполетялото ни бедствие, коментира Иван Евстатиев. Той отправи и индиректен въпрос 
към  отговорните  лица  защо  не  е  започнало  постепенно  изпускане  на  водите  от 
“Тополница” още предните дни, след като водната стихия и придошлите води на река 
Мътивир заляха Ихтиман и съседните селища. “Синоптичната прогноза също не се знае 
от днес за утре, затова няма оправдание за нещастието, сполетяло хиляди семейства по 
поречието на реките Тополница и Марица. За мен като кмет е необяснима липсата на 
координация  и  информираност  между  институциите  при  създалата  се  бедствена 
ситуация”,  каза  още  Евстатиев.  Той  е  категоричен,  че  при  достатъчно  данни  за 
престъпление прокуратурата трябва да образува предварително производство. Поводът 
са щетите, нанесени от наводненията през почивните дни, предизвикани от преливането 
на язовир”Тополница”, който се намира до с.Мухово, община Ихтиман. В резултат на 
високата преливна вълна от хидроизточника на 6 август т.г. бяха срутени 2 моста- този в 
Пазарджик,  свързващ  града  с  парк-остров”Свобода”  и  мостът  в  с.  Огняново,  който 
свързва селото с Тържището за плодове и зеленчуци. На много места в общинския и 
областен център,  както и  в  селата  Юнаците,  Сарая,  Звъничево,  Мирянци, Хаджиево, 
Говедаре вследствие на разкъсаните диги бяха наводнени над 200 къщи, около 2000 дка 
обработваеми земи и близо 300 дка оранжерии. Пострада и лично имущество на хората.

Задължение  за  поддържане  на  коритата  и  дигите  на  реките  има”Напоителни 
системи”ЕАД,  респ.  клонът  в  Пазарджик,  който  стопанисва  язовир”Тополница”  и 
напоителните  канали  в  областта,  пише  в  сигнала  на  кмета  на  Пазарджик  до 
прокуратурата.  Обилните  дъждове  увеличиха  нивото  на  язовир”Тополница”,  което, 
според пазарджишката общинска управа, е трябвало да бъде изпускано постепенно, а не 
изведнъж, за да застраши живота на хората и имотите им. .
Затова кметът на Община Пазарджик Иван Евстатиев настоява за незабавна проверка на 
отговорните  длъжностни  лица,  които  с  действията  си  или  бездействието  си,  най-
вероятно, са спомогнали безконтролната водна стихия да залее населени места и пътища 
в общината и да причини поражения за милиони левове. По предварителни изчисления 
само за възстановяване на щетите от разрушените диги в общината- възлизат на 3,700 
млн.лв./ 550 м. диги и 360 м. бетонни и каменни подпорни стени/, като експертите от 
Общинска администрация-Пазарджик продължават да изчисляват нанесените загуби от 
наводненията.  Със  заповед  на  кмета  на  Пазарджик,  който  оглавява  и  Постоянната 
общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, бяха 
сформирани  две  комисии,  които  да  направят  количествено-стойностни  сметки  на 
пострадалата инфраструктура, общински и частни имоти в общината. Информацията е на 
pa-media.net.



Стадион Марица е под водата

 07.08.2005 11:01 ч.
 Sport.Plovdiv24.com

Стадионът на футболен клуб Марица в Кършияка е наводнен изцяло. Водата продължава 
да нахлува на терена. Напълно залято е самото игрище и първия етаж от централата на 
клуба. Наводнен и заклещен е и клубният автобус. Хора от клуба стоят безпомощно пред 
входа за автомобили, от където и в момента водата продължава на нахлува. Тя идва от 
наводнения двор на общежитията до езиковите гимназии.



Вестник “МАРИЦА” – Пловдив
2002-08-19 09:37:32+03

НЕДОПИСАНА ХРОНИКА: Марица прииждала чак до Джумаята

    Владимир БАЛЧЕВ

    Новината така и не стигнала до първите страници на някогашните вестници. Други 
проблеми  нищели  тогава  уводните  материали,  заглавията  упорито  сочели  планове  и 
успехи. Какво да се прави  това се случило през 1957 г., а тогава централните събития на 
деня били различни от истинските. Същинският разказ би трябвало да звучи така: на 26 
юни 1957 г. кротката иначе Марица започнала да се надига. Отдавна пловдивчани не 
били виждали реката толкова буйна. Мостовете почернели от народ. В ранния следобед 
станало ясно, че приближава нещастие. Марица достигнала ръба на подпорните стени и 
започнала да прелива навън. В 15 часа мътните потоци прехвърлили бреговете и залели 
“Кършияка”, Височината на водния стълб достигнала 4 метра. Калните талази покрили 
улиците чак до гарата на “Филипово”. Малко по-късно и квартал “Мараша” заприличал 
на езеро. В “Столипиново” водата стопявала кирпичените стени на къщите. Паянтовите 
постройки започвали да се килват на една страна, керемидите се изсипвали от покривите, 
а накрая всичко се разпилявало във водата.
    Пловдив наподобявал Венеция  по уличите се движели лодки, плавателните съдове на 
военните кръстосвали по вълните да изведат пострадалите на безопасно място. Потопът 
продължил  около  18  часа.  След  оттеглянето  на  Марица  започнали  да  изчисляват 
загубите.  Били разрушени 772 къщи в Пловдив, 334 сгради били сериозно увредени, 
унищожена била продукцията на фабриките от засегнатия район. На места паважът по 
улиците  бил  изцяло  отнесен.  Ясно  е  какво  следва  по-нататък   спешни  заседания  и 
планове как  да  се  преодолеят  щетите.  Ако се  вярва на вестникарските  информации, 
здраво се е работело. И явно много било направено. Марица обаче отново показала, че не 
се съобразява с това, което вършат и планират хората. На 5 и 6 септември реката отново 
се надигнала,  отнесла пак десетки къщи и повторно съсипала готовата продукция по 
складовете  на  предприятията.  Тогава  общинските  власти  обявили,  че  това  ще  бъде 
последното наводнение в Пловдив. Заканата като че съвсем покрива гръмките лозунги от 
онова култовско време, но се оказала истина. Марица престанала да прави пакости.
    Едно,  че  били  вдигнали  още  по-високи  подпорни  стени,  а  другото  е,  че  през 
следващите години един по един буйните потоци на Марица били хванати от здравите 
стени  на  поредица  язовири.  Затова  Марица  толкова  много  се  е  смалила  и  сега 
безпомощно лази между двата  крайбрежни булеварда.  Като че  с  това окончателно е 
затворена последната страница от катастрофалните прииждания на гордата в миналото 
река.
    Иначе началните страници на тази хроника са претъпкани от страховити известия. В 
средата на ХVI в. Марица съсипала всичко по пътя си от Пазарджик до Одрин. През 1704 



г. безименен летописец бележи, че водата придошла и разсипала Пловдив. Останали само 
къщите от Трихълмието, а всичко друго било завлечено от мътните потоци На 31 август 
1858  г.  водите  стигнали  почти  до  Джумаята  и  опрели  в  Бунарджика.  По  днешния 
булевард  “6  септември”  водата  стигала  до  шията.  Рухнали  1721  къщи.  Които  се 
измъкнали невредими, изнесли семействата си високо на тепетата.  Пред тях сградите 
падали една след друга. Покачени върху покриви и дървета, отчаяно пищели тези, които 
не успели да избягат навреме.
    Следващото наводнение е записано чак през 1895 г. През това време наводненията 
заобикаляли Пловдив и съсипвали Брацигово, Пазарджик или Станимака. През 1897 г. 
водата отново заляла “Кършияка”.  Гражданите тръгнали към общината за помощ, но 
били  посрещнати  с  полиция.  След  ден  мътните  потоци  отново  се  надигнали. 
“Пловдивското поле представлява едно безкрайно море с хиляди островчета”   стенат 
новинарите.   Сиромашта се намира в твърде плачевно състояние!”. През 1906 г. пак е 
отбелязано наводнение, през 1911 г. бедствието било катастрофално. През 1923 г. водата 
около днешния х-л “Санкт Петербург” надхвърлила метър и продължавала да нараства. 
Жителите  на  “Столипиново”  панически  се  разбягали,  а  калните  потоци  отнесли 
резервоарите  от  фабриката  на  Гарти,  които  били  закрепени  върху  здрави  бетонни 
постаменти.  Тъй  като  нямало  свободни  жилища,  решили  да  настанят  част  от 
пострадалите в публичния дом на кир Яни. Да, ама бездомниците отказали да спят на 
леглата,  върху които проститутките изкарвали прехраната си. Наложило се отново да 
търсят помощта на военните.
    Следващото наводнение е отбелязано през 1940 г. До гарата “Филипово” можело да се 
стигне само с лодка.  През 1943 г.  вълните се плискали по “Капана”,  из “Мараша” и 
“Кършияка”. Това показва хрониката.
    Иначе решенията за спасяване на Пловдив от наводнения съпътстват всяка общинска 
управа през годините. Един направил нещо, друг направил нещо, а накрая  нищо. Едва 
след като кмет на Пловдив станал Божидар Здравков, нещата мръднали напред  появила 
се здравата укрепителна стена по левия бряг. Останалото било постоянно обсъждано, 
свиквали се комисии, но накрая всичко го отнесла водата.



Пороите отнесоха пътища и релси за 367 млн. лева
Кабинетът даде само 170 млн. лв. за наводненията

2005-08-10 Екип на "Новинар"

България Река  Чешковица откъсна мост в  ботевградското село Врачеш при пороите. 
Бедственото положение в община Благоевград все още е в сила. Снимка Пресфото БТА
   Пороите през последните дни са разрушили пътища и жп релси за общо 367 млн. лева, 
стана ясно от изказвания на транспортния и строителния министър в оставка Николай 
Василев и Валентин Церовски.
    Според  вицепремиера  Николай  Василев  само  щетите  по  железопътната 
инфраструктура са за 237 млн. лева. Колегата му Валентин Церовски пък съобщи, че 
щетите по пътищата пък са 130 млн. лева. Оценката на разрушенията продължава и без 
експертните доклади тези суми са пресилени и необосновани, каза обаче Милен Велчев. 
Вчера  кабинетът  се  събра  извънредно,  за  да  обсъди  мерки  за  справяне  с  щетите  от 
наводненията. Общо 170 млн. лева помощ за покриване на щетите от наводненията ще 
отпусне държавата,  решиха министрите.  120 млн. лева от тях ще бъдат осигурени от 
държавната компания "Публични инвестиционни проекти". Парите ще отидат за спешни 
ремонти по железопътната мрежа и пътищата. Останалите 50 млн. лева ще дойдат от 
преизпълнението на бюджета и общините ще ги харчат както намерят за добре. И в двата 
случая обаче парите ще се изразходват,  след като постоянната комисия за защита на 
населението при бедствия, аварии и катастрофи прецени, че се налагат ремонти. Парите, 
отпуснати  вчера,  няма  да  бъдат  достатъчни  и  след  като  те  бъдат  изразходвани, 
Министерският съвет ще отпусне още средства, обеща финансовият министър в оставка 
Милен Велчев.
    След края на извънредното заседание обаче се оказа, че министрите в оставка не са 
обсъдили превантивни мерки за борба с бедствията. Не са били обсъдени и вариантите за 
настаняване на останалите без дом близо 3000 души.
    Третата вълна от наводнения взе общо 8 жертви. Вчера оттеглящата се вода откри два 
нови трупа. Единият беше намерен на 3 километра от пазарджишкото село Хаджиево, 
което беше залято от река Марица в края на миналата седмица. Вторият труп е на 87-
годишен  жител  на  село  Боримечково,  което  беше  залято  от  река  Тополница заради 
изпускането на язовира на 5 и 6 август.
    Вчера в бедствено положение бяха 21 общини, след като в Мездра и Якоруда то бе 
отменено. Движението по магистрала "Хемус" е възстановено, съобщиха от "Гражданска 
защита".
    След като причини наводнения у нас, Марица започна да залива Турция и Гърция. 
Миналата  нощ  реката  заля  ГКПП  Капитан  Андреево.  Движението  на  леки  коли  и 
камиони бе спряно за няколко часа. Опашката от чакащи камиони от и за Турция бе 
пренасочена към граничен пункт Лесово, съобщи агенция "Фокус".
    Одрин се готви за посрещане на приливната вълна, формиран е и кризисен щаб, 
съобщи телевизия CNN Turk.  Дигите  на  Марица в  северните  квартали  "Караагач"  и 
"Боснакьой"  са  укрепени,  населението е  евакуирано,  а  животните  преместени на  по-
сигурно място. Според началника на регионалната дирекция по водоснабдяване Нуман 
Гюндюз такова повишаване на нивото на реката в България се е наблюдавало за последен 
път през 1957 г.
    Марица заля 1000 декара насаждения с памук и цвекло в Гърция. Властите обаче 
успокоиха, че положението е овладяно, тъй като нивото на реката било 4,20 метра при 
критични 4,70 метра.
   
    Нови наводнения ще нанесат още по-големи щети
   



    25 млн. лева са нужни за възстановяване на засегнатите от високите вълни съоръжения 
на "Напоителни системи", се казва в доклад на фирмата до министъра на земеделието в 
оставка Нихат Кабил.
    "Напоителни  системи"  изготви  списък  на  обектите,  които  са  пострадали  от 
наводненията  и  на  които  е  необходимо  да  се  извърши  спешен  ремонт.  Списъкът 
продължава  да  се  актуализира,  като  към него  се  включват  и  обектите,  засегнати  от 
високите вълни в началото на август.
    Ако нужните средства не бъдат спешно подсигурени, евентуално следващо наводнение 
може да нанесе значително по-големи щети, пише в доклада. Ново наводнение би довело 
до преовлажняване на Дунавските низини. Водата в реките със скъсани предпазни диги 
ще  залее  околните  територии  и  ще  нанесе  поражения  върху  населените  места, 
инфраструктурата и земеделските земи, пише в доклада.


