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Врз основа на член 126, точка (1) од Закон за води ( "Службен весник на Р.Македонија" , 

бр. 87/2008), АД Водостопанство на Р.Македонија во државна сопственост-Скопје, 

Подружница “Струмичко Поле“ Струмица донесе: 

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И ОДБРАНA ОД ПОПЛАВИ ЗА 

ЗАГРОЗЕНИТЕ ПОДРАЧЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА 

ВС“СТРУМИЧКО ПОЛЕ“ ЗА 2022 ГОДИНА 

 

Вовед 

     Оперативниот план се однесува на опасноста од поплави на земјиштето од 

површинските води , како резултат на брзото топење на снегот и обилните дождови. 

     Севкупниот план за контрола на поплави, е врз основа на моментално достапни 

информации, искуства од минатото и груби проценки направени врз основа на 

расположливите податоци. 

 

1. ОПИС НА ТЕРИТОРИЈАТА 

 
На крајниот југоисток на Република Македонија, веднаш под тромеѓето на 
меѓудржавните граници со Бугарија и Грција, на 41˚ 22’  северна географска ширина и 
23˚ 45’ источна географска должина и просечна надморска височина од 250 метри 
сместена е плодната Струмичка котлина. Во сите  општини од струмичкиот регион  
живеат  околу 100.000 жители, населени во градот Струмица  и во останатите 72 
населени места. Низинскиот дел од струмичкиот регион е воедно и еден од најгусто 
населените подрачја во Македoнија, со околу 100 жители на 1км² 
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Слика 1. Географска положба на Струмичката котлина 
 
 
 
 
 
 
   1.1ТОПОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 
5.3.      Геоморфолошки карактеристики и рељеф 
 
Целокупниот Струмички регион е поделен на ридско-планински во кој се застапени 
скалестите почви и рамничарски со алувијалните, смолниците, гнајсевите и 
карбонатните видови почви. Поголем дел односно 46% од обработливите површини 
припаѓаат на рамничарскиот рељефен дел кои се наоѓат на надморска височина од 200-
300 м и се од првостепено значење за земјоделството во регионот. Тоа се површините 
покрај речното корито на реките Струмица,Турија, Водочница, Моноспитовски канал и 
Тркања. Останатите 52% од површините припаѓаат на падинскиот дел, а 2% на ридскиот 
рељефен дел. 
Струмичкиот регион е опкружен од планините Беласица, Огражден и Еленица. 
Конфигурацијауа на овие планински венци е таква што на околината и даваат форма на 
голем неправилен триаголник. 
 
Беласица се наоѓа југо-источно од Струмица со највисок врв 2031 м. Се протега во 
правец исток-запад со должина од над 70 км. Беласица е една од најстарите планини не 
само во Р.Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. На Беласица се наоѓаа 
тромеѓата меѓу државните граници на Македонија, Бугарија и Грција. 
 
Огражден е северо-источно од Струмица со највисок врв 1746 м. 

 

Еленица се наоѓа западно од Струмица со највисок врв 970 м. 

 На планинските  масиви Беласица, Огражден и Еленица воглавно доминираат 

листопадните шуми (даб, црн и бел габер, костен и бука). Зимзелените шуми се поретки 

и се наоѓаат претежно на повисоките делови од планините каде доминираат: бор и ела. 
 
Ваквата почвена и бонитетна карактеристика на Струмичкото поле го определува и 
начинот на користењето на земјиштето од страна на земјоделските субјекти, така што од 
вкупната земјоделска површина од 32319 ха, 87% припаѓаат на обработливите 
површини каде доминираат ораниците и бавчите. 

 

 

1.2       Инженерско-геолошки и хидрогеолошки карактеристики 
 
Речиси целата површина на Струмичкото поле е педолошки испитана. Застапени се 
повеќето познати типови. Најзастапени се поквалитетни почви, како што се: 
алувијалните, смолниците, гнајсевите и карбонатните со над 80% од вкупно испитаната 
територија. Од овие површини 26165 ha се погодни за наводнување, а се покриени со 
алувијални и делувијални нaноси. 
 
Скалестите почви најраспространети се во планинскиот дел, односно во периферните 
делови на околината. Во низискиот и централниот дел на околината најповеќе ги има 
алувијалните почви. Тие зафаќаат околу 11520 ha и како најплодни преставуваат еден 
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од основните фактори за развој на земјоделското производство. 
 
Во реоните на интензивно градинарско производство,  главно се застапени 
алувијалните почви и помал процент делувијалните со над 99 % фракција ситнозем и 
според содржината на глина средно до тешки плести. Имаат добра водпропусливост, 
воздушен и топлотен режим и висок капацитет на абсорбција.  

 

 

1.3 Климатски карактеристики 
 
Специфичната географска и топографска положба на Струмичката котлина ја 
карактеризираат две зонални клими. Субмедитеранска, со поголемо или помало 
вкрстосување со источно-континентална, чија испреплетеност на регионот му даваат 
посебен белег – долги топли лета со високи среднодневни температури и намалено 
годишно количество врнежи, намалени зимски температури и појава на ветрови од 
сите правци. 
 
Карактеристични за тој региoн се северозападниот, југозападниот, а поретко 
северецот и јужниот топол ветер. 
 
Просечната гудишна температура на воздухот е 13,1 С со највисоки просечни 
месечни температури во Јули 23,9 С и најниски просечни месечни температури во 
Јануари 1,7 С.  
Во однос на светлината, Струмичкиот регион се одликува со долг период на сончеви 
денови и со висок светлосен интензитет што позитивно влијае на фруктификацијата.  
Има околу 230 сончеви денови. Сончевиот сјај трае просечно 2377 часа годишно. 
Магла во просек има најмногу 20 дена и тоа во ноември, декември и јануари. 

Поради  субмедитеранските  влијанија  од  Егејското  море  и  влијанието  на  

континенталната  клима,  климатските  услови  во  Струмичкиот  Регион  се 

карактеризираат  со  намалено годишно  количество  врнежи,  засилена  ареидост,  и 

менлив плувометриски режим со намалена зимска температура.   

Во Струмица просечно годишно паѓаат 604мм. воден талог со максимум на есен и 

пролет (април-мај) додека долготрајните суши (над еден месец) се ретка појава (2%).  

 

 

1.4 Сообраќај  

Географската местополжба на Струмичкиот регион кој го зафаќа југоисточниот дел 

од Државата,  ја  акцентира  сообраќајната  инфраструктура  како  еден  од  

најзначајните фактори за долгорочен развој на регионот.  

Патниот сообраќај е застапен со магистрални, регионални и локални патни правци. 

Низ територијата на Струмичкиот Регион минува регипналниот патен правец М 6, 

кој го поврзува  регионот  и  Државата  со  Република  Бугарија  и  Република  

Грција. Регипналниот пат П-605 го порзува подбеласичкиот регион преку општина 

Ново Село со целиот регион. Локалната патна мрежа, со која населените места во 

регионот се поврзани, сеуште не е на најзадоволително ниво, што налага потреба од 

нови додатни инвестиции во патната инфраструктура особено во руралните подрачја.  
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На територија на Струмичкиот регион не постои железничка мрежа, најблизок 

пристап до  железничка  станица  има  преку  Удово,  на  оддалеченост  од  40км,  и  

Штип  на оддалеченост од 65км. На оваа територија не постои аеродром, најблискиот 

се наоѓа на оддалеченост од 150км, во главниот град на Републиката, Скопје.  

 

 
  

 

1.5 Хидрографска мрежа 

 
Хидрографската мрежа во Струмичкиот регион е доста богата испреплетена со повеќе 
извори, реки и нивни притоки. 
 
Главен реципиент во Струмичката котлина е Реката Струмица, со регулирано речно 
корито од 31 км. Лева притока на Реката Струмица е Реката Турија со должина на речно 
корито од 22 км - од Браната Турија до вливот во Р. Струмица, со 8 км регулирано 
корито. 
 
Десна притока на Реката Струмица е Моноспитовскиот канал со 14,1км речно корито. Во 
него од левата страна се влива Реката Водочница со 15 км регулирано речно корито. 
Десна притока на Мопоспитовскиот канал со 6 км регулирано речно корито е реката 
Тркањa. 
 

Во Струмичкиот регион изградени се и 6 вештачки акумулации: Турија, Водоча, 

Новоселка, Иловица, Маркова река и Чаушица. Освен Чаушица сите останати брани 

спаѓаат во групата на високи брани. 

 

1.5.1 Состојба на хидрографската и одводната мрежа во сливот 

Општата состојба на коритата на природните и уредените водотеци и каналската мреже 

не е на задоволително ниво кое обезбедува висок степен на заштита од поплави.  

Во изминатиот период изградени се голем број и по обем значителни објекти за заштита 

од поплави и дренирање на високите подземни води во рамничарскиот дел на 

Струмичката котлина. 

Река Струмица како главен реципијент е уредена во рамничарскито дел, од с.Влаедвци 

до Ново Село односно до пред излез од територијата на Република Македонија. Во 

средниот дел, низ Радовиш е исто така уредено коритото на реката, а уредени се и 

делови од поголемите притоки – Турија, Водоча, Тркања, Подарешка и голем број од 

малите поројни водотеци на најкритичните места. 

Сите уредени корита се димензионирани да прифатат одредена појава на поплавен бран 

со различен интервал на повторување од 20 до 50 години, освен за делниците низ 

населените места каде интервалот е подолг. Но капацитетот на уредените корита 

односно нивната пропусна моќ се однесува за услови на чисто корито приближно на 

проектантските услови. 
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Со оглед дека речните корита и каналите се и најпогодна средина за развој на секаков 

вид вегетација, во периодот по уредувањето неопходно е перманентно одржување на 

објектите, чистење на коритата и редовно санирање на оштетени делови после одредена 

појава на поплави.  

Обемот на изградените објекти и уредените корите како и делови од природните – 

неуредени корита е мошне голем. За одржувањето на објектите и чистењето на коритата 

неопходен е план на мерки и активности и континуиран ангажман на технички и 

финансиски капацитети. 

 

              

 

2 ПРОЦЕНКА НА ЗАГРОЗЕНОСТА 

 

2.1. Проценка на сливните подрачја и проценка на можната загрозеност  

 

 Појавата на големи води во струмичкиот регион најчесто се случува еднаш годишно и 

тоа во раната пролет односно во месеците Март и Април. 

Појавата на големи води се последица на дождовите кои се јавуваат во овој период како 

и од топењето на снеговите од околните планини 

            

 2.2. Загрозеност од изливање на водите од речните корита 

 

Регионот на Струмица односно најголемиот дел на сливот на река Стумица е со 

изградени објекти за заштита и важи за еден од поуредените сливни подрачја во 

Македонија. Но хидрографската мрежа и особено топографските карактеристики на 

теренот се доста неповолни бидејќи овозможуваат многу брза концентрација на 

паднатите количини од горните делови на сливот и брзо доспевање на водите во нискиот 

рамничарски дел, најчесто со коинциденција на поплавните бранови од помалите 

поројни притоки на река Струмица. 

Горниот дел од сливот кој ги зафаќа јужните делови на Плачковица и дел од Огражден 

не е опфатен со позначајни објекти за заштита од поплави така што преку коритото на 

Радовишка Река, Ораовичка река, Плаваја, како и од другата страна од помали поројни 

водотеци од подножјето на Конечка Планина, во услови на поинтензивни врнежи на 

дожд и нагло топење на снег, доаѓа до брза концентрација и оформување на висок 

поплавен бран кој низводно во Струмичката котлина се надополнува со притоките од 

Огражден, Беласица и Еленица и најчесто предизвикува излевања од постојните 

природни или уредени корита. 

Генерално на овие појави не може да се влијае освен со одредени мерки и активности 

кои ќе ги подобрат условите за прифаќање и одвод на паднатите количини преку 

постојната речна и каналска мрежа со што може да се спречат или ублажат штети на 

објектите и земјоделското земјиште. 

Сите уредени корита се димензионирани да прифатат одредена појава на поплавен бран 

со различен интервал на повторување од 20 до 50 години, освен за делниците низ 

населените места каде интервалот е подолг. Но капацитетот на уредените корита 
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односно нивната пропусна моќ се однесува за услови на чисто корито приближно на 

проектантските услови. 

Општата состојба на коритата на природните и уредените водотеци и каналската мреже 

не е на задоволително ниво кое обезбедува висок степен на заштита од поплави.  

           

 

3. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЛАВИ 

 

3.1. превентивни мерки 

      За да се спречат  негативните ефекти од големите води се спроведуват превентивни 

мерки,  изградба и одржување на водни  објекти и изведба на  заштитни работи. 

Превентивни мерки ги вклучуваат сите мерки и дејствија преземени за да се спречи 

појавата на превенција на поплави и ублажување на последиците од нивните дејства. Со 

превентивни мерки за значителен процент се намали ризикот од поплави. 

         Заштитни работи исто така се сметаат : пошумување , чистење на вегетацијата, 

затревување , подигање на вештачки ливади , мелиорација , чистење на речни корита и 

слични работи . 

 

                

3.2. оперативни мерки 

Водостопанство“Струмичко Поле“ располага со механизација и може да преземе 

одредени оперативни мерки за справување со непосредна опасност од поплави, меѓутоа 

механизацијата со која располага Водостопанство“Струмичко Поле“ е доволна да се 

интервенира на едно место, доколку постои опасност од излевања на речните корита на 

повеќе места ќе треба да се ангажира дополнителна механизација. 

Интервентни мерки се однесуваат на активностите што ги спроведуваат во време на 

непосредна опасност од истекување на вода или појава на поплави . 

 

3.3 Мерки за ублажување и отстранување на последиците предизвикани од поплави 

 Во рамките на овие мерки вклучуваат активностите на рехабилитација, реконструкција 

и доградба на структури оштетени од природни катастрофи. Исто така, овие мерки 

вклучуваат целосна или делумна компензација на повредени физички и правни лица , 

кои се предизвикани од природни катастрофи. 

    За рехабилитација и реконструкција ќе бидат вклучени релевантните институции . 

 

 

4. ОБЈЕКТИ  ЗА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ 

         Низ територијата со која управува ВС“Струмичко Поле“ протекуваат голем број на 

водотеци од постојан и привремен карактер. . 

Коритото на главниот реципијент, река Струмица, е уредено на должина од околу 

30км во Струмичката котлина и делницата низ Радовиш, а освен тоа има уште околу 

50км уредени корита на другите водотеци ( Водоча,  Моноспитовски Канал, Турија, 

Азмак и др.) 

Голем број од околу 70-тина поројни водотеци кои истекуваат од планините 

Огражден, Беласица и Еленица се уредени во долните текови пред вливот во река 
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Струмица во обем од околу 80 км вкупна должина, а во горните делови се уредувани со 

антиерозивни објекти (каскадни прагови, антиерозивни прегради и др.). 

Водостопанство “Струмичко Поле“, има направено проценка на општата состојба 

на водотеците и направи план за мерките кои треба да се преземат  за уредување на овие 

водотеци, бидејки истото не располага со финансиски средства и механизација за 

превентивни и оперативни мерки за заштиа од поплави. 

 

4.1 РЕКА СТРУМИЦА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

Карактер на  водотекот:  постојан водотек, главен рецепиент во Струмичката котлина,  

со регулирано корито  

сливно подрачје: горниот дел од сливот ги зафаќа јужните делови на 

Плачковица и дел од Огражден преку коритото на Радовишка 

Река, Ораовичка река, Плаваја, како и од другата страна од 

помали поројни водотеци од подножјето на Конечка Планина, 

низводно во Струмичката котлина се надополнува со 

притоките од Огражден, Беласица и Еленица. 

должина:  31.000 м  

објекти: поголем број на мостови, каскади, прагови, обложени косини со 

камен во цементен малтер. 

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Не се регулирани две делници, од кои едната е од с.Ново Коњарево до границата со 

Бугарија а другата делница е помеѓу с.Пиперево и с.Просениково. Во поголем дел 

коритото на река Струмица е обраснато со вегетација, на поедини делови има 

наноси од миљ и тиња. Поради црпење на земја од одбранбените насипи истите се 

на повеке места оштетени, исто така поради нестручно чистење на речното корито 

извршено е прекопување на коритото поради што се загрозени голем број на  

објекти.  
3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Да се изврши регулација на нерегулираните делници, 

  - Да се исчисти коритото од  вегетација и од наноси. 

 -  Санација на оштетените објекти(каскади, прагови, одбранбени насипи) 

 

4.2 РЕКА МОНОСПИТОВСКИ КАНАЛ 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: постојан водотек со регулирано корито, десна притока на 

р.Струмица. Преку р.Тркајна во него се излива нефилтрирана 

фекалната и атмосферската канализација од Струмица поради 

што има интезивен раст на барска вегетација. 
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сливно подрачје: Ги прифаќа водотеците кои се сливаат од планината Беласица 

и ги спроведува до р.Струмица. Во него се вливаат реките 

Тркајна и Водочница. 

должина:  14.100 м  

 

објекти: мостови, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Коритото е обраснато со барска вегетација, поради што е намалена пропусната 

способност.  
 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Периодично чистење на вегетацијата. 

  -Да се изгради пречистителна станица за отпадните води од Струмица со што    

значително ќе се намали интезивниот раст на вегетацијата.  

 

 

4.3 РЕКА ВОДОЧНИЦА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: постојан водотек со регулирано корито, лева притока на 

Моноспитовски канал..  

 

сливно подрачје: Сливното подрачје Водоча зафаќа југозападна експозиција од          

планината Еленица и североисточна експозиција од 

планината Плауша.Горните делови на сливното подрачје 

Водоча се изразито планински. Сливното подрачје гравитира 

према југозапад. Хидрографската мрежа е јако развиена, има 

доста притоки од двете страни и скоро сите притоки се со 

стална вода. Површината на сливот на р.Водочница до 

с.Водоча изнесува 77 км². 

 

должина:  15.000 м  

објекти: мостови, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

По целата должина е обрасната со  вегетација, на поедини делови има наноси од 

песок, миљ и тиња.  
 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Да се исчисти коритото од вегетација и од наноси. 

  - Тесно грло претставува мостот на локалниот пат Струмица-с.Добрејци.  

 

4.4 РЕКА ТРКАЈНА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 
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карактер на  водотекот:   пороен водотек со регулирано корито во должина од 6 км, 

десна притока на Моноспитовски канал..  

сливно подрачје:           Река Тркања има голем слив со доста развиена 

хидрографска  мрежа, притоките кои ги прима во долниот дел 

се кратки и со мали сливови. 

Во средниот ток река Тркања се дели на два крака и тоа : лев 

крак Маркова река и десен крак Дервенска река и овие реки 

го сочинуваат главниот ток на р.Тркања. 

Во горниот ток хидрогеографската мрежа е доста развиена, 

така да Марков река и Дервенска река примаат по неколку 

големи притоки.Сливот на река Тркања изнесува 70,2 км². 

Во р.Тркања се излива струмичката канализација и од неа се 

влива во Моноспитовски канал 

должина: 6.000 м  

објекти: мостови, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Во горниот дел има појава на ерозија и на наноси од песок и чакал, во долниот дел 

коритото е обрасната со  вегетација и наноси од миљ и тиња.  

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Во горниот дел  да се изградат објекти за кинетизирање на водениот ток( каскади,  

прагови, обложување на косините од речното корито)  

  - Во долниот дел да се исчисти коритото од вегетација и наноси. 

 

4.5 РЕКА ТУРИЈА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот:   постојан водотек со делумно регулирано  корито во должина од 

8 км, лева притока на р.Струмица.  

сливно подрачје:           Река Турија ги прифака преливните води од брана 

Турија и водотеците кои истекуваат од планината Огражден 

на потез од брана Турија до сливот на Иловачка река.   

должина: 22.000 м  

објекти: мостови, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Регулација е извршено од уливот во река Струмица до КМ 9+ 050, Поради не 

спроведена експропријација, на дел од трасата во должина од 1200 метри, односно 

од стационажа 7+850 до стационажа 9+050 не е извршена регулација. По цела 

должина коритото е обрасната со  вегетација, како најкритична е делницата од КМ 

6+000 до КМ 9+000  во која што покрај вегетација има големи наноси кои 

исполнуваат 80% од коритото.  

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Да се изврши регулација на нерегулираниот дел.  
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  - Да се исчисти коритото од наноси и вегетација. 

 

4.6 РЕКА АЗМАК 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот:   постојан водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Турија.  

сливно подрачје:           Азмак ги прифака водите од Огражденските порои 

Гечерлиски, Чанаклиски и Бела дере.  

должина: 5.435 м  

објекти: мостови, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Во текот на 2015 година извршено е чистење од наноси и вегетација по цела 

должина на коритото, така да денес коритото  е во состојба да ги прифати водите 

кои се слеваат од огражденските порои и од одводните канали. 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Периодично чистење од наноси и вегетација. 

 

 

 

4.7 ВОДОТЕЦИ ОД ПОРОЕН КАРАКТЕР ОД ОГРАЖДЕНСКАТА СЕРИЈА НА 

ПОТЕЗ ОД С.НОВО КОЊАРИНО ДО С.ХАМЗАЛИЈА 

 

4.7.1 РЕКА БАЈКОВСКА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: пороен водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Струмица, извира на кота 1471 м.н.в. Тече во правец север-

југ и поминува покрај село Бајково. Пред уливот во 

р.Струмица ги прифака водите од Сува река и Сапов дол, 

потоа поминува западно од с.Ново Коњарино и се влива во 

р.Струмица 

граници на сливот: источната граница започнува од граничната линија со 

Бугарија почнувајки од изохипса 200 и стига до врвот 

Аџијица.северната граница започнува од кота 1436 оди кон 

место викано Дебел ѕид и стига на кота 1471, западната 

граница започнува на кота 1471 се спушта на кота 1020 

поминува покрај с.Стиник потоа низ месноста викана 

Раскрсница и стига на кота 200, јужната граница оди по 

течението на река Струмица.  

должина: 2.000 м  

објекти: мост, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 
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 Koritoto i kaskadite во горниот дел se vo dobra sostojba. Na delnica pod 
s.Novo Kowarevo ima divi pozajmi{ta na pesok поради што се оштетени неколку 

каскади и е деградирано речното корито, тој дел на re~noto korito месното 

население го користи како  deponija za комунален отпад. 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Да се санира речното корито на оштетената делница, инспекторските служби да го 

спречат фрлањето на отпад во речното корито. 

 

 

 

 

 

4.7.2 РЕКА ДОКИМЕ 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: пороен водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Струмица, извира на кота 500 м.н.в. Тече во правец север-

југ и се влива  во р.Струмица на кота 198 м.н.в. 

граници на сливот: источната граница започнува од р.Струмица на кота 198, оди 

по место викано Марков рид, минува покрај с.Бајково и стига 

до место викано Раскрсница на кота 508,  северната граница 

оди по место викано Раскрсница, западната граница 

започнува од Раскрсница се спушта на место викано Китка на 

кота 416 и стига до р.Струмица,  на кота 1471 се спушта на 

кота 1020 поминува покрај с.Стиник потоа низ месноста 

викана Раскрсница и стига на кота 200, јужната граница оди 

по течението на река Струмица  

должина: 3.000 м  

објекти: пропуст, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Koritoto i kaskadite во горниот дел se vo dobra sostojba. Na delnica од 

регионалниот пат до уливот во р.Струмица ima divi pozajmi{ta na pesok поради 

што се оштетени неколку каскади и е деградирано речното корито. 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Да се санира речното корито на оштетената делница. 

 

4.7.3 РЕКА ВАСИЛИЦА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: пороен водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Струмица, извира на кота 1360 м.н.в. од месноста викана 

Стара нива. Тече во правец север-југ, поминува западно од 
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с.Стиник, од десната страна во неа се улива Барбаревска река 

и се влива  во р.Струмица на кота 198 м.н.в. 

граници на сливот: источната граница започнува од р.Струмица, оди по место 

викано Стојковски чаир и минувајки покрај с.Стиник стига на 

кота 1471, северната граница започнува од кота 1471 оди по 

место викано Стара нива и достига до кота 1125 м, западната 

граница започнува од кота 1125 поминува покрај с.Барбарево 

месноста Кључ крст и Баба Магила и стига до р.Струмица  

јужната граница оди по течението на река Струмица 

должина: 3.200 м  

објекти: мост, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Koritoto i kaskadite во горниот дел se vo dobra sostojba. Na delnica од 

регионалниот пат до уливот во р.Струмица ima divi pozajmi{ta na pesok поради 

што се оштетени неколку каскади и е деградирано речното корито, тој дел на 

re~noto korito месното население го користи како  deponija za комунален отпад. 

 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Да се санира речното корито на оштетената делница, инспекторските служби да го 

спречат фрлањето на отпад во речното корито. 

 

 

4.7.4 РЕКА БОЈДОЛ 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: пороен водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Струмица, извира на кота 583 м.н.в. од месноста викана 

Крст. Тече во правец север-југ, поминува покрај с.Ново Село 

и се влива  во р.Струмица на кота 201 м.н.в. Површина на 

сливот изнесува 3,35 км²  

граници на сливот: Започнува од р.Струмица, оди по место викано Баба Богила и 

Селиште и стига до место викано Крст. Потоа се спушта на 

кота 356, минува покрај Ново Село и стига до р.Струмица  

 

должина: 2.100 м  

објекти: пропуст, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Koritoto i kaskadite се во добра состојба.  

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Периодично прочистување на коритото од наноси и вегетација. 
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 4.7.5 РЕКА НОВОСЕЛКА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: пороен водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Струмица, извира северно од с.Барбарево во место викано 

Зоја на кота 1125 м.н.в.. Тече во правец север-југ, менувајки 

го правецот спрема запад и југоисток. Во својот тек прима 

шест притоки од левата страна и две притоки од десно. На 

Новоселска река е изградена и акумулацијата Новоселка. 

После акумулацијата реката поминува покрај низ с.Ново Село 

и се влива  во р.Струмица на кота 202 м.н.в. Површина на 

сливот изнесува 12,0 км²  

граници на сливот: Започнува од р.Струмица, минува преку Ново Село, потоа 

оди по м.в Крст, м.в Кљуга, м.в. Урка и достига до м.в. Заја на 

кота 1125 м. Од м.в. Заја се спушта на кота 1030, оди по м.в. 

Искрово Искрово и достига до Ново Село и до уливот на 

р.Струмица.  

должина: 3.600 м  

објекти: Мост, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Koritoto i kaskadite се во добра состојба.  

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Периодично прочистување на коритото од наноси и вегетација 

 

4.7.6 РЕКА СУШИЦА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: пороен водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Струмица, извира во место викано Сушички рид на кота 664 

м.н.в. Тече во правец север-југ, минува низ с.Сушица го 

пресекува магистралниот пат М-6 и се влива во 

р.Струмица.Површината на сливот изнесува 6,3 км².  

граници на сливот: Сливот на р.Сушица во средниот и горниот дел е типично 

планински. Горниот дел на сливот е испрекинат со 

вододерини. Од с.Сушица до уливот во р.Струмица реката 

поминува низ рамничарски терен.сливот започнува од 

с.Сушица се качува на кота 561 оди Штучкиот рид и достига 

на кота 1039 потоа се спушта на Држански рид, Сириски 

камен и поминува близу с.Сушица.  

должина: 6.500 м  

објекти: Пропусти, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Koritoto i kaskadite се во добра состојба.  
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3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  - Периодично прочистување на коритото од наноси и вегетација 

 

4.7.7 РЕКА ШТУЧКА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот: пороен водотек со регулирано  корито, лева притока на 

р.Струмица, извира од гребените на м.в Бала Јаница и Стара 

нива на 1190 м.н.в. Штучка река е планински поток со 

развиена хидрографска мрежа со постојан проток на  вода и 

која по своето течение прима голе број на притоки. После 

с.Штука, реката е со уредено корито и кинетизирана се до 

уливот во р.Струмица..Површината на сливот изнесува 17,5 

км².  

граници на сливот: Сливот на р.Штучка  е типично планински. Границите на 

сливот почнуваат од с.Штука одат по котите 823-850 и 

завршува под с.Штука.  

должина: 10.000 м  

објекти: Мостови,пропусти, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Koritoto е обраснато со стебласта i барска вегетација и е заполнето од наноси со 

песок а во долниот дел со тиња и миљ. Поради диво црпење на материјал од речното 

корито, обрушена е една каскада поради  што е скренат токот на реката  и истата тече 

надвор од регулираното речно корито.  

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  -Да се изврши санација на обрушената каскада и се врати токот во регулираното корито 

  - Редовно прочистување на коритото од наноси и вегетација. 

  

 

4.7.8 РЕКА ИЛОВАЧКА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот:    пороен водотек, со регулирано  корито низводно од с.Иловица, 

лева притока на р.Турија. Изворот на Иловачка река е на 1300 

м.н.в. Хидрографската мрежа на Иловачка река е доста 

развиена, во горниот тек има лепезаст облик. Правец на 

течение е од север спрема југ, потоа скршнува кон југозапад 

минува низ с.Иловица и се влива во р.Турија.. После 

с.Иловица , реката е со уредено корито и кинетизирана се до 

уливот во р.Турија..Површината на сливот изнесува 37.0 км². 

На иловачка река е изградена брана Иловица 

граници на сливот: Сливот на р.Иловица е типично планински. Границите на 

сливот почнуваат од с.Иловица  одат по котите 
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494,814,1265,1365, 1636 потоа се спушта по кота 1564, 

1332,850, 823,306 до село Иловица.  

должина: 5.000 м  

објекти: Пропусти, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Koritoto непосредно пред уливот во р.Турија е обраснато со барска вегетација и е 

заполнето од наноси со  тиња и миљ. Бројот на каскадите и праговите изградени за 

кинетизирање не се доволни поради што е дојдено до поткопување на неколку 

каскади.  

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  -Да се изврши санација на поткопаните каскади и се доизградат каскади за 

кинетизирање на речниот ток. 

  - Редовно прочистување на коритото од наноси и вегетација. 

 

 
4.7.9 РЕКА КРИВА ТОПОЛА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот:    пороен водотек, со регулирано  корито десна притока на 

Иловачка река. Крива Топола почнува од подножјето на 

Огражден и во себе ги собира водите од Селачка и Чаталска 

река. Долниот ток на реката е со изградени каскади и прагови 

за кинетизирање на водениот ток.Површината на сливот 

изнесува 22.0 км².  

 

граници на сливот: Сливот на Селачка и Чаталска река е доста развиен и во 

својот ток примаат неколку помали водотеци од падините на 

Огражден.Границите на сливот почнуваат од кота 308 оди до 

кота 656 по вододелница Петрос, потоа се искачува на м.в. 

Дрегулево на кота 1265, се спушта на кота 494 и завршува на 

кота 308.  

 

должина: 5.000 м  

објекти: Пропусти, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Поради диво црпење на песок обрушени се неколку каскади. Поради обрушените 

каскади речниот ток е забрзан и истиот врши еродирање на околните плодни 

површини.  

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  -Да се изврши санација на обрушените каскади. 

  - Редовно прочистување на коритото од наноси и вегетација. 
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4.7.10 РЕКА ДРВОШКА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот:    пороен водотек, со регулирано  корито низводно од с.Дрвош, 

лева притока на р.Раздоло  

граници на сливот: Сливот на Дрвошка река има издолжена форма со протегање 

север-југ. Сливното подрачје започнува од изохипса 300 под 

с.Дрвош, граничи со сливното подрачје на р.Раздол се качува 

до изохипса 900, потоа се спушта до изохипса 656 и завршува 

под с.Дрвош.  

 

должина: 5.000 м  

објекти: Мостови, пропусти, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Поради диво црпење на песок обрушена е една поголема каскада а уште две се 

поткопани.Доколку дојде до обрушување на поткопаните каскади ќе се појави 

ерозија и во с.Дрвош со што ќе бидат загрозени и стамбени објекти. Во долниот тек 

коритото е обраснато со вегетација и е заполнето со наноси. 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  -Да се изгради нова каскада на место на обрушената и се изврши  санација на 

поткопаните  каскади. 

  - Чистење на коритото од наноси и вегетација. 

 
 

4.7.11 РЕКА РАЗДОЛО 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на  водотекот:    пороен водотек, со регулирано  корито, лева притока на 

р.Турија. Изворот на р.Раздоло е на околу 800 м.н.в. Тече во 

правец север-југ. Од десната страна ја прима Хамзаличка река 

а од лева р.Дрвошка.Хидрографската мрежа е доста развиена 

и има постојана вода. Вкупната површина на сливот изнесува 

20 км ².  

граници на сливот: Почнува од с.Хамзалија од кота 362, оди до кота 1008, 1226, 

скршнува кон север на кота 1207, 1294 потоа се спушта по 

билото Палена до кота 362 и завршува на кота 362.  

должина: 9.000 м  

објекти: Мостови, пропусти, каскади, прагови,  

    

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

 Поголем дел од објектите за кинетизирање на водениот ток се оштетени или потполно 

уништени поради што водениот ток не е кинетизиран и истиот врши ерозија на речното 



 18 

корито. Во текот на 2014-2015 година извршено е чистење од наноси и вегетација по 

цела должина на коритото, така да денес коритото  е во состојба да ги прифати 

водите кои се слеваат од огражденските порои и од одводните канали. 

 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

  -Да се изврши санација на оштетените објекти (каскади, прагови) за кинетизирање на 

енергијата на водениот ток. 

  - периодично чистење на коритото од наноси и вегетација. 

 

4.8 ВОДОТЕЦИ ОД ПОРОЕН КАРАКТЕР ОД ОГРАЖДЕНСКАТА СЕРИЈА НА 

ПОТЕЗ ОД с.ХАМЗАЛИЈА ДО с.ДОБРАШИНЦИ 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕЦИТЕ 

карактер на водотеците:  Сите водотеци  koи se registrirat na ovoj potez se од 

пороен карактер и се levi pritoki na r.Азмак, освен порој 

Пулес кој што се влива во р.Турија. 

Za obele`uvawe e {to во најголем број овие водотеци се  

уредени само во горниот тек, односно има изградено каскади 

за кинетизирање на енергијата на водениот ток со цел да се 

спречи ерозијата. Во долниот ток овие водотеци се без 

уредени корита, така да при појава на поголеми води доага до 

плавење на обработливи површини.  
 
граници на сливот:             Од запад почнува од с.Добрашинци, се качува до с. Висока 

Маала и стигнува до кота 731. северната граница на сливот 

оди по вододелницата на Огражденската планина, 

пресечувајки ги котите 670, 1026, 1207 и стигнува до врвот 

Палазлија. Источната граница оди по патот Палазлија-

Хамзалија и се спушта до с.Хамзалија.                                                 
 

На оваа серија припаѓаат вкупно десет водотеци и тоа: 

 

Порои кои се уредени само во горниот ток  
1. Пулес 

2. Дулек 

3. Гули Дере 

4. Новомалски порој 
5. Асмали дере 
6. Чешма дере 
7. Чанаклиски 1 
8. Чанаклиски 2 

 
Порои кои се уредени во горниот и долниот ток 

9. Bela Dere                         
10. Ge~erliska reka               
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2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Каскадите кои што се изградени на овие порои во поголем број се оштетени а некои и 

потполно уништени. Коритата на уредените порои се заполнети со наноси и вегетација   

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

- Да се изврши санација на оштетените објекти (каскади, прагови) за кинетизирање на 

енергијата на водениот ток. 

- Да се изврши уредување на пороите во долниот ток  

- Коритата на веке уредените порои де се исчистат од наноси и вегетација. 

 

НЕУРЕДЕНИ ПОРОИ ОД ОГРАЖДЕНСКАТА СЕРИЈА СЕ: 

1. Водоци 

2. Длабок дол 
3. Дива топола 
4. Курија  
5. Јаков дол 
6. Смрделица 
7. Банџовица 

 
 Неуредените порои се на потегот помеѓу река Сушица и река Новоселка 
Вкупно во Огражденската серија има 30 водотеци од кои уредени се 21 а неуредени 9. 

 

4.9 ВОДОТЕЦИ ОД ПОРОЕН КАРАКТЕР ОД БЕЛАСИЧКАТА СЕРИЈА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕЦИТЕ 

карактер на водотеците:  Во оваа група спаѓаат сите порои и вододерини кои се наоѓаат 

на потег од р.Тркајна па источно до Македонско-Бугарската 

граница. 

Спрема карактерот на пороите сливот е поделен на две 

поројни подрачја. 

 

I Куклиш- Банско 

II Банско- Старо Коњаре 

 

На потег од с.Куклиш до с.Банско, спаѓаат следните порои: 

 

1. Порој Липа 

2. Вододерина Калајџиев дол 

3. Порој Трешчен камен 

4. Вододерина Црвило 

5. Порој Калуѓер 

6. Вододерина Бела скала 

7. Порој Сушица 

8. Вододерина Најков дол 
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9. Порој Череница 

10. Порој Српски дол 

11. Вододерина Оџа Дериља 

12. Порој Орешки дол 

13. Вододерина Катранџи 

14. Вододерина Јаворник 

Потег Јаворник-с.Банско се третира како една целина и на тој 

потег спаѓаат следните порои и вододерини: 

1. Порој Банско 

2. Вододерина Матиште 

3. Вододерина Раковец 

4. Широк дол 

5. Грабички дол 

6. Буровица 

7. Армам 

8. Вододерина Вочка 

9. вододерина Црквен дол 

10. Сува река 

 

Сливот на потег Куклиш-Банско е со развиена 

хидрографска мрежа. 

Во почетокот до с.Свидовица сите порои и вододерини се 

богати со пороен материјал и со развиени процеси на ерозија 

како во коритото на поројот така и по падините.   

Пороите и вододерините од  с.Свидовица до с.Банско се 

сиромашни со пороен материјал, а богати со стална количина 

на вода. 

Освен порој Липа, сите други водотеци од овој потег се 

неуредени, така да при појава на врнежи, водите од овие 

водотеци не се канализираат до Моноспитовски канал туку 

слободно се разливаат и ѓи поплавуваат земјоделските 

површини. 

Потег Банско-Габрово се третира како една целина 

бидејки сите водотеци се со исти карактеристики. Тоа се 

планински водотеци богати со вода, а со слаб пороен нанос, 

кои не причинуваат штети на земјоделските површини. На 

овој потег се регистрирани следните водотеци: 

 

- вододерина Ризина чешма 

- Манастирски дол 

- дол Бресница 

- порој Брлен 

- дол Тутај 

- вододерина Спила 

 

На потег Баба-Борисовска река спаѓаат следните водотеци: 
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- вододерина Кокошарник 

- вододерина Лијов дол 

- вододерина Димон 

- Борисовска река 

 

Сливот на овие три вододерини се наоѓа во атарот на 

с.Колешино.Процесот на ерозија на овој потег е слаб бидејки 

сливот е добро пошумен 

 

Потег Мокриево-Смоларе, спаѓаат следните водотеци: 

- вододерина Калина 

- вододерина Креча 

- дол Извор 

- вододерина Велков дол I 

- вододерина Велков дол II 

- дол Кутур  

- порој Крнач 

- река Ломница  

 

Сливовите на овие водотеци се доста обраснати со шумска 

вегетација, во долните токови овие водотеци течат низ стари 

плавини кои што се доста обраснати со вегетација, истите 

тука се губат и не стигнуваат до река Струмица. Водотеците 

на овој потег не причинуваат големи штети на земјоделското 

земјиште.  

На потегот Банско-Старо Коњарево, се регулирани 

најактивните порои и тоа: Ломница и Борисовска река. 

 

 

 

граници на сливот:             Јужната граница почнува над с.Куклиш на кота 762, оди 

спрема с.Свидовица, ја минува котата 733 и стигнува на кота 

467. потоа продолжува спрема с.Банско, Габрово и стигнува 

на кота 500. Понатаму поминува над селата Колешино, 

Борисово, Мокриево, Мокрино, Смоларе, Дражево и Старо 

Коњаре и стигнува на кота 620. 

Источната граница почнува од кота 620, оди по државната 

граница спрема Бугарија и стигнува на р.Струмица. 

Северната граница почнува од државната граница према 

Бугарија, оди по р.Струмица и стигнува до с.Дабиле. 

Западната граница почнува од с.Дабиле, оди по 

регулираното корито на река Тркајна и стигнува на кота 762 

над с.Куклиш. 

 

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 
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Освен пороите Липа, Борисовска река и Ломница  сите други водотеци од овој 

потег се неуредени, така да при појава на врнежи, водите од овие водотеци не се 

канализираат до Моноспитовски канал и р.Струмица туку слободно се разливаат и ѓи 

поплавуваат земјоделските површини. 

 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

- Да се изврши уредување на нерегулираните порои,  

- Коритата на веке уредените порои де се исчистат од наноси и вегетација. 
 
 

 
УРЕДЕНИ ПОРОИ ОД БЕЛАСИЧКАТА СЕРИЈА СЕ : 

 

1. Река Тркања со притоките Дервенска река и Маркова река; 

2. Борисовска река; 

3. Порој Липа; 

4. Порој Ломница 

 

Останатите порои се неуредени и вкупно ги има 49. 

Уредени порои има 4 броја. 

Вкупно во Беласичката серија има 53 порои. 

 
 

4.10 ВОДОТЕЦИ ОД ПОРОЕН КАРАКТЕР ОД СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ “ВОДОЧА“ 
 

1. ОПИС НА ВОДОТЕЦИТЕ 

карактер на водотеците:        Сливното подрачје Водоча зафаќа југозападна експозиција 

од планината Еленица и североисточна експозиција од 

планината Плауша. 

Горните делови на сливното подрачје Водоча се изразито 

планински. Сливното подрачје гравитира према југозапад. 

Хидрографската мрежа е јако развиена, има доста притоки 

од двете страни и скоро сите притоки се со стална вода. 

Површината на сливот на р.Водочница до с.Водоча 

изнесува 77 км². 

 

Сливното подрачје Водоча го сочинуваат притоките: 

 

1. Големо брдо 

2. Вологов дол 

3. Грдов дол 

4. Оџов дол 

5. Дол I, II, III, IV, V 

6. Рички дол 

7. Бела река (Градска река) 
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8. Превалечка река 

9. Голочукаров дол 

10. Црквиште 

11. Сува река 

12. Чиртов дол 

13. Драндол 

14. Бадов дол 

15. Катунски дол 

16. Раков дол 

17. Бела вода 

18. Пиринска река 

19. Темен дол 

20. Киров дол 

21. Водоча(клисурест дел) 

 

граници на сливот                 Северната граница почнува од с. Водоча, потоа оди по кота 

970 по планината Еленица и стига до Варварица на кота 

867. 

 

Западната граница почнува од кота 867, се спушта на кота 

699 и стига до Саланџак. 

 

Јужната граница почнува од Саланџак, оди по Тарла тепе, 

Веселинова чука и стига до кота 770. 

 

Источната граница почнува од кота 770, оди по Каулан 

тепе, се спушта на кота 441 и 576 и стига до с.Водоча.  

 
2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Сите порои од оваа сливно подрачје се влеваат во акумулацијата Водоча. На поголем 

дел од овие порои има изградено објектите за кинетизирање на водениот ток со цел 

да се намали количината на нанос кој доспева во акумулацијата. Објектите се во 

исправна функција и ја вршат својата функција.   

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

- редовно одржување на објектите. 

 
4.10.1 РЕКА ВАДА 

 

1. ОПИС НА ВОДОТЕКОТ 

карактер на водотеците:           Река Вада е главен реципиент на сите водотеци кои се 

слеваат од планината Еленица и гравитираат кон 

Вељушкото и Водочкото поле. Дел од водотеците на оваа 

делница не се регулирани така да водите од овие 

водотеци не доспеваат до  река Вада туку се разлеваат 

низ полето поплавувајки го и затрупувајки со нанос. 
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 Изворот на река Вада се наоѓа испод самиот врв на 

планината Еленица на 900 м. надморска висина. Правец на 

течението е од изворот до с.Вељуса југозапад-

североисток, потоа го мени токот према исток и кај 

с.Ангелци скренува према југоисток. 

Површината на сливот изнесува 47,0 км². 

 

Притоки на  р.Вада се : 

 

Леви- Ташли баир, Градашорска река, Ангелски дол, 

Седларски дол и уредените порои: Едреничка река, Бура 1 

и Бура 2. 

 

Десни- Врланџа, Матица вада и уредените порои: Студено 

кладенче, Водо дол и Стојаново трло. 

 
 

граници на сливот             Јужната граница почнува од кота 224 на патот Струмица –

Штип, оди на река Водочница до с. Водоча, а потоа испаѓа 

на големо брдо на кота 707. 

 

Западната граница почнува од Големо брдо кота 707 оди 

по котите 970, 824 и испаѓа на место викано “Брест“. 

 

Северната граница почнува од место викано “Брест“, ја 

опфаќа Варваричка река, оди на кота 461 потоа на кота 

328 северно од с.Едрениково и се спушта до кота 257 на 

патот Струмица-Штип. 

  

Источната граница почнува од кота 224, оди по патот 

Струмица-Штип до кота 257 на патот Струмица-Штип. 

 

2. ОЦЕНКА НА  ОПШТАТА  СОСТОЈБА НА  ВОДОТЕКОТ 

Дел од водотеците на оваа сливно подрачје не се регулирани така да водите од овие 

водотеци не доспеваат до  река Вада туку се разлеваат низ полето поплавувајки го и 

затрупувајки со нанос. 

 

3. ЗАКЛУЧОК ЗА НЕОПХОДНИТЕ МЕРКИ 

- Да се изврши уредување на нерегулираните порои,  

- Коритата на веке уредените порои де се исчистат од наноси и вегетација. 
 
 
Во сливното подрачје Водоча, уредени порои има 27 броја. 

Неуредени порои има 6. 

Вкупно порои на сливно подрачје Водоча има 33 броја. 
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5. ПРОЦЕНКА НА ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА НА ПОПЛАВА ОД 

АКУМУЛАЦИИТЕ 

 

5.1  ПРОЦЕНКА НА ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА НА ПОПЛАВА ОД  

АКУМУЛАЦИЈА “ТУРИЈА“ 

 

Основни параметри на браната "Турија" се: 

 

Кота на круна                                                                                              392,00 мнв  
Ширина на круната                                                                                            8,0   м 
Кота на речно дно                                                                                      317,00 мнв  
Висина на браната над теренот                                                                      77     м 
Наклон на косините                                                                          1 : 1,65  и  1: 1,70  
Должина по оска на круната                                                                            417   м 
Ширина во основата                                                                                      299,5   м 
Волумен на вграден материјал                                                             2.085.000   м3 

Кота на зафатна градба                                                                              335,00 мнв 
Волумен на акумулационен простор                                               50.350.000      м3 

Мртов простор                                                                                     2.500.000      м3 

Должина на акумулацијата                                                                         5,00      км 
Максимална ширина на акумулацијата                                                      500       м 
Површина на водно огледало                                                                        1,8    км2 

Кота на нормално ниво (преливање)                                                       388,50  мнв 
Кота на максимално ниво                                                                          391,00  мнв 
Капацитет на преливен орган                                                                760,0   м3/сек 
Средно дотекување во акумулацијата                                                      1,63 м3/сек 
Должина на преливање на бочен преливник                                                  85,0  м 
Површина на сливното подрачје                                                                  213     км2 

 

5.1.1 Време на празнење на акумулацијата  

Акумулацијата Турија се празни преку Темелен испуст со капацитет од 52 м3/сек. 
лоциран на десната страна со два таблести затварачи и тоа работен затварач 
сместен во вертикална кула - затварачница и ремонтен затварач кој преку коса 
пруга во теренот ја затвара влезната градба на темелниот испуст. Тој е долг 333 м и 
има дијаметар од 3,0м. На излезот од темелниот испуст е изградено слапиште со 
должина од 41 м за уништување на енергијата на водата која се испушта.  
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 Акумулација Турија покрај од темелниот испуст може дополнително да се 
празни и преку Доводниот  тунел кој е сместен во левиот бок на браната со 
вкупна должина од 301 м. Од зафатната градба до затварачницата во должина од 
143 м тунелот е со дијаметар 1,8 м и е под притисок.  Во затварачницата е сместен 
пеперугаст затварач Ф 1000 мм. Од него па до крајот во должина од 158 м тунелот 
е со дијаметар од 2,5 м во кој е сместен челичен цевовод Ф 1000 мм. На крајот на 
челичниот цевовод инсталиран е Џонсонов затварач кој служи за фино 
регулирање на протокот и тоа од 100 л/сек до 6000 л/сек.  

Вкупниот капацитет за празнење на акумулација Турија изнесува 58 м3/сек. 

Со оглед на капацитетот на темелниот испуст и доводниот  тунел минималното 
време за празнење на акумулацијата изнесува: 

За празнење од W=100% на W=50% односно од кота 388,50 м.н.в( кота на прелив) 
до кота 370м.н.в 

t=5.0 дена при доток Q=0.0 м3/сек 

       t=5,13 дена при доток Qср=1,63м3/сек 

       t=6,0 дена при доток Qср=10.0 м3/сек 

За празнење од W=100% на W=10% 

t=9 дена при доток Q=0.0 м3/сек 

       t=9,24 дена при доток Qср=1,63м3/сек 

       t=10,85 дена при доток Qср=10.0 м3/сек 

5.1.2 Анализи на безбедните нивоа во акумулацијата 

Под “безбедна кота“ на нивоата во акумулацијата се подразбира онаа кота при 
која последиците од евентуалното рушење на акумулацијата би минимална по 
однос на населението, домаѓинствата, стопанството односно не доаѓа до 
загрозување на животот на лугето и стопанството. 

Со оглед на големите капацитетите на органите за празнење на браната  кои што 
можат да извршат празнење на акумулацијата до безбедно ниво (кота 370 м.н.в), 
во рок од  6 дена и тоа при доток од  10.0 м3/сек, а и со оглед на тоа дека на брана 
Турија се врши редовен 24 часовен мониторинг, може да заклучиме дека за 
безбедни нивоа може да ги усвоиме и максималните нивоа т.е кота на прелив 
388,50 м.н.в.  
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5.2 ПРОЦЕНКА НА ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА НА ПОПЛАВА ОД  

АКУМУЛАЦИЈА “ВОДОЧА“ 

 

Основни параметри на браната "Водоча" се: 
1. Кота на круната                                                                                                       405,00   мнв 
2. Кота на речно дно                                                                                                  361,00   мнв 
3. Висина на браната над теренот                                                                                44,00   м 
4. Наклони на косините                                                                                       1 : 1,8  и  1 : 2,0   
5. Ширина на круната                                                                                                          6        м 
6. Ширина во основата                                                                                                   199,5     м 
7. Должина по оска на круната                                                                                    185,0     м 
8. Волумен на вграден материјал                                                                         320.000     м3 

             
     Основни параметри на хидросистемот "Водоча" се: 
1.  Волумен на акумулационен простор                                                            26.700.000        м3 

2.  Мртов простор                                                                                                      1.000.000        м3 

3.  Кота на нормално ниво (преливање)                                                                     402,00   мнв   
4.  Кота на максимално ниво                                                                                         403,20   мнв 
5.  Капацитет на преливен орган                                                                                 140     м3/сек     
6.  Должина на преливање на бочен преливник                                                            40,0     м 
7.  Средно дотекување во акумулацијата                                                                     0,68 м3/сек 
8.  Површина на акумулацијата                                                                                           1,94 км2 

9.  Должина на акумулацијата                                                                                               3,25 км 
10. Максимална ширина на акумулацијата                                                                           0,6   км 
11. Инсталиран проток (за наводнување)                                                                        2,2  м3/сек 
12. Површина на сливно подрачје                                                                                       75,9  км2   

5.2.1 Време на празнење на акумулацијата  

Акумулацијата Водоча се празни преку Темелен испуст. Темелен испуст лоциран е на 
левиот брег и е со должина од 246,0 м и дијаметар од 2,75 м. Влезот е со правоаголен 
пресек 3,5/3,25 м кој постепено преоѓа во кружен профил со Д = 2,75 м. Максималната 
пропусна моќ на испустот е 18,0 м3/сек.  
  - Затварачницата е сместена на 137 м од почетокот на испустот, а пристапот до 

неа е преку коса галерија со димензии 1,5/2,4 м. Во неа се поставени два затварачи од 

типот, пеперугаст и Haubanger со дијаметар Д = 0,80 м од кои првиот е ремонтен, а 

вториот работен (служи за точно регулирање на протокот). Од затварачницата па до 

крајот на темелниот испуст, во должина од 109 м  испустот во исто време е и доводен 

тунел за наводнување, при што максималното потребно водно количество за 

наводнување е 2,20м
3
/сек 

Со оглед на капацитетот на темелниот испуст минималното време за празнење на 
акумулацијата изнесува: 
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За празнење од W=100% на W=50% односно од кота 402,00 м.н.в( кота на прелив) 
до кота 392,50м.н.в 

t=8,5 дена при доток Q=0.0 м3/сек 

       t=8,9 дена при доток Qср=0,68м3/сек 

       t=9,35 дена при доток Qср=1,5 м3/сек 

За празнење од W=100% на W=10% 

t=15 дена при доток Q=0.0 м3/сек 

       t=16 дена при доток Qср=0,68м3/сек 

       t=17 дена при доток Qср=1,5 м3/сек 

5.2.2 Анализи на безбедните нивоа во акумулацијата 

Под “безбедна кота“ на нивоата во акумулацијата се подразбира онаа кота при 
која последиците од евентуалното рушење на акумулацијата би минимална по 
однос на населението, домаѓинствата, стопанството односно не доаѓа до 
загрозување на животот на лугето и стопанството. 

Врз основа на добиените резултати од извршените испитувања за Варијанта III 
(спуштено ниво во акумулацијата на кота 388 м.н.в) последиците од рушење на 
браната се минимални. Последиците се манифестираат во знатно намалување на 
ударното дејство на бранот, поради намалување на брзината со која патува, како и 
поради релативно малата висина на бранот (при Струмица h=0,45м). Во дадениот 
случај од посебна важност е долготрајното време на патување на бранот( до 
Струмица t=930sek) што овозможува да се преземат ефикасни мерки за заштита на 
населението и материјалните добра. Од друга страна при таа кота во 
акумулацијата има 8.000.000м3 вода со која може да се задоволат потребите за 
наводнување и водоснабдување. 

Врз основа на погоре изнесеното произлегува дека котата на ниво на 
акумулацијата 388,00 м.н.в. ги задоволува условите за безбедна кота и како таква 
треба да се усвои. 

 

5.3 ПРОЦЕНКА НА ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА НА ПОПЛАВА ОД  

АКУМУЛАЦИЈА “ИЛОВИЦА“ 

  

Основни параметри на браната "Иловица" се: 

Кота на круна                                                                                             356,50 мнв 
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Ширина на круната                                                                                            5,5   м 

Кота на речно дно                                                                                      328,70 мнв 

Висина на браната над теренот                                                                      27,8     м 

Наклон на косините                                                                          1 : 1,80  и  1: 2,0  

Должина по оска на круната                                                                            274   м 

Ширина во основата                                                                                       121,0   м 

Волумен на вграден материјал                                                                131.100   м
3 

Кота на зафатна градба                                                                              335,00 мнв 

 

Основни параметри на хидросистемот "Иловица" се: 

Волумен на акумулационен простор                                                         417.000   м
3 

Мртов простор                                                                                                 15.000 м
3 

Должина на акумулацијата                                                                          5,00      км 

Максимална ширина на акумулацијата                                                           480  м 

Површина на водно огледало                                                                             5,7ха
 

Кота на нормално ниво (преливање)                                                       353.70  мнв 

Кота на максимално ниво                                                                          356,50  мнв 

Капацитет на преливен орган                                                                      85 м3/сек    

Должина на преливање на бочен преливник                                                30,0  м 

Површина на сливното подрачје                                                                  25,69  км
2 

 

5.3.1. Хидраулични последици од рушење на браната “Иловица“ 

Податоците кои се презентирани се земени од “Анализа на поплавниот бран од 
евентуално уривање на браната Иловица“ изработен од Градежниот факултет 
Скопје. Во анализата на полавниот бран од уривање на браната “Иловица“ 
дадени се податоците за последиците од поплавен бран од евентуално рушење 
на браната при две претпоставени состојби: 

- Критична состојба кога акумулацијата е полна до круната на браната 356.5 мнв 
и проток од 85м3/сек и формирање на пробив низ браната. 

- Нрмална состојба при истекување низ тело на брана при нивоа од 355.00мнв 
до кота 340.00мнв. Од критичната состојба се преземени податоците за 
поплавниот бран, а од нормалното сценарио е дадена само безбедната кота до 
која треба браната да се испразни за да нема опасност за луѓето и 
материјалните добра. 

5.3.2   Максимални катастрофални проточни количини и загрозена зона 

За загрозенита зона ги даваме следните податоци: 

- На профилот 2 на почетокот на Иловица на стац. 0+570 водата пристигнува за 9 
минути, со висина на водениот бран од 6,81м и проток од 1.782 м3/сек. 
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- На профилот 3 ( средина на Иловица) на стац. 1+195, поплавниот бран 
пристигнува за 16 минути, со висина на водениот бран од 4,83м и проток од 
884м3/сек. 

- На профилот 4 (на крајот на Иловица) на стац. 1+995, бранот пристигнува за 
37минути со висина на водениот бран од 4,13м и проток од  454м3/сек. 

- На профилот 5 на стац. 3+882 бранот би ја изгубил разурнувачката моќ и 
безбедно би бил прифатен од реката Иловица. 

5.3.3 Безбедна кота на акумулацијата Иловица 

При анализата на безбедното сценарио при истекување од пробив низ браната 
за разни нивоа во акумулацијата, утврдено е дека безбедната кота на браната 
“Иловица“ е 337.50мнв што е кота блиска до минималната. Тоа значи дека 
потполна безбедност на населението и материјалните добра се постигнува со 
празнење на акумулацијата до кта 337.50мнв , а тоа се постигнва со празнење 
преку темелниот испуст. 

За согледување од последиците од рушењето на браната “Турија“ од голема 
важност се податоците за висината на водостоежите. поред Појавата на 
максимални нивоа временски е поместена, што значи во случај на пролом на 
браната ако постои добра служба за известување би можело да се 
благовремено евакуира населението од населбите кои доаѓаат под удар на 
катастрофалниот бран. 

5.4 ПРОЦЕНКА НА ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА НА ПОПЛАВА ОД  

АКУМУЛАЦИЈА “МАРКОВА РЕКА“ 

 

 Основни  параметри на браната  “Маркова река” се: 

Кота на круна на брана 325.0 мнв 

Ширина на круна на брана 5.00 м 

Ширина на круна на глинено јадро 3.00 м 

Наклон на потпорните тела 1:1,9 

Наклон на глинено јадро 1:0,25 

Наклон на филтрите 1:0,25 

Должина на круна на брана 84.95 

Максимална ширина на ножицата на насипот 114.84 

Максимална ширина на ископот за глинено јадро 16.50 

Кота на дно на река 299.50 мнв 

Висина на браната над теренот  25.50 м 

Вкупна запремина на вграден материјал 64628 м3 

Камен за потпорни тела 39247 
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Глина за јадро 14695 

Материјал за филтри 9786 

Материјал за дренажен тепих 900 

Вкупен волумен на акумулацијата 614000м3 

Однос вграден материјал : акумулација 1:9,5 

Кота на максимално ниво 323.95 м.н.в 

Кота на нормално ниво 321.85 м.н.в 

Површина на инекциона завеса 4415 м2 

Утрошок на инекциона маса 45.70 кг/м2 

Капацитет на преливен орган 120 м3/сек 

Тип на прелив - страничен,  челен со брзоток и ски скок  

Површина на сливно подрачје 31.37 км2 

 

5.4.1   Зони на плавење 

Речната долина на Маркова река е ненаселена и клисуреста. По 
должината на реката се среќаваат неколку проширувања до неколку стотици 
метри и нагли стеснувања. Просечниот пад на коритото на река Маркова на овој 
потез изнесува 1,4 %. Во оваа зона поминува регионалниот пат Валандово-
Струмица. 

После бетонскиот праг на стационажа 3+400 реката е насочена во канал 
кој се влива во река Водоча и е со должина од 4800 метри. Овој потег е со 
изразит стопански значај со неколку населени места(Струмица, Куклиш, Градско 
Балдовци), голем број на обработливи површини, системи и инфраструктурни 
објекти. 

Хидрауличните пресметки за пропагацијат на поплавниот бран и 
последиците од него се анализирани за најнеповолниот случај при моментално 
рушење на браната, со следните почетни услови: 

- Максимално ниво во акумулацијата: 323,50 мнв 
- Максимална голема вода на профил на Маркова брана: 120 м³/сек. 
Од аспект на плавење на речната долина може да се заклучи следното: 
- Низводно од браната нема населени места по речното корито. Оваа го 

претставува клисурестиот дел т.е зона каде поплавниот бран е со најголема 
висина нема загрозени материјални добра и населби освен регионалниот пат 
Валандово-Струмица. 

- Од км. 3+400 коритото на река Маркова нагло се проширува и речната 
долина е дел од струмичката котлина. Реката тече во регулиран канал. На овој 
потег има нагло опаѓање на брзината на бранот и опаѓање на максималната 
висина на бранот. 

- На км 8+200  од профилот на браната реката се влива во Водоча. 
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Вкупната површина на плавење во клисурестиот дел на реката низводно 
од профилот на браната до преливниот праг на стационажа 3+400 км изнесува 55 
хектари. 

Во низинскиот дел низводно од преливниот праг височината на бранот 

драстично се намалува со што се намалува и неговата разурнувачка моќ. Со 

анализи е добиено да просечната висина на водата во полето би изнесувала 60 

см(истата се појавува 60 минути по рушењето на браната) а исцедувањето на 

водата би настанало за 2 часа по рушењето на браната. Последици од поплавниот 

бран би се осетиле и во неколку населени места: градот Струмица и селата 

Куклиш и Градско Балдовци.  

5.4.2 Определување на последиците од рушење на браната “ Маркова река“ 

Како што е напоменато и предходно, долината на река Маркова 
низводно од браната е со изразито непризматичен карактер, со нагло 
проширување после масивниот бетонски преливен праг на стационажа 3+400 
км. На удар на бранот од евентуалното рушење на браната Маркова е изложен 
регионалниот пат Струмица-Валандово. Клисурестиот дел низводно од браната 
до преливниот праг е ненаселен. Исто така на поплавување се изложени и 
земјоделски површини низводно од прагот. Од погоре изнесеното се гледа дека 
не се очекуваат големи последици и штети од поплавниот бран при евентуално 
рушење на браната. 

5.4.3  Заклучоци 

Од анализите на резултатите добиени со пресметката на хидрауличните 
последици од евентуално рушење на брана Маркова може да се заклучи : 

• Разгледувана е варијантата со најнеповолни почетни( максимално ниво во 
акумулацијата и максимален протек во реката) и гранични услови со која се 
опишува моменталното рушење на браната со која се добива најголема разорна 
моќ а последиците се најголеми. 

• поплавниот бран има најголема разурнувачка моќ по должината на коритото на 

река Маркова, додека со влегување во низинскиот дел нагло се намалува брзината 

и висината на бранот со драстично ублажување на челото на бранот. Во 

клисурестиот дел на потег на профилот на браната до преливниот бетонски праг на 

стационажа 3+400 км, со планиметрирање добиена е површина која би се полавила 

од 55ха. Во овој дел нема населени места, меѓутоа регионалниот пат струмица-

Валандово кој влегува во клисурата непосредно под браната на стационажа 0+600 

во целост ќе биде изложен на влијанието на бранот. 

• Во низинскиот дел брзината и височината на бранот драстично се намалува со 

што е намалена неговата разурнувачка моќ. Со анализите е добиено дека 

просечната височина на водата во полето би изнесувала 60 см( истата се појавува 
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60 минути по рушењето) а исцедувањето на водата би настанало за 2 часа исто 

така после рушењето на браната. 

•Претпоставениот начин на рушење на браната(моментален) е практички 

невозможен, па при евентуално рушење во реални услови хидрауличните 

последици ќе бидат значително помали одколку пресметаните. 

   

5.5 ПРОЦЕНКА НА ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА НА ПОПЛАВА ОД  

АКУМУЛАЦИЈА “НОВОСЕЛКА“ 

 

Основни параметри на браната "Новоселка" се: 
Кота на круна                                                                                             304.20 мнв  
Ширина на круната                                                                                            5,0   м 
Кота на речно дно                                                                                      280.20 мнв  
Висина на браната над теренот                                                                      24,0  м 
Наклон на косините                                                                            1 : 2,0  и  1: 2,0  
Должина по оска на круната                                                                            126   м 
Ширина во основата                                                                                       95.0   м 
Волумен на вграден материјал                                                                  72.000  м3 

Кота на зафатна градба                                                                              335,00 мнв 
 
Основни параметри на хидросистемот "Новоселка" се: 
Волумен на акумулационен простор                                                          402.200   м3 

Мртов простор                                                                                                 20.600 м3 

Должина на акумулацијата                                                                          5,00      км 
Максимална ширина на акумулацијата                                                           480  м 
Површина на водно огледало                                                                             5,7ха 

Кота на нормално ниво (преливање)                                                       301.70  мнв 
Кота на максимално ниво                                                                          303.20  мнв 
Капацитет на преливен орган                                                                      68 м3/сек    
Должина на преливање на челен преливник                                                  6,0  м 

Површина на сливното подрачје                                                                  11.26  км2 

Време на празнење на акумуалцијата                                                              1ден 
 

5.5.1. Хидраулични последици од рушење на браната “Новоселка“ 

Податоците кои ќе бидат презентирани се земени од елаборатот “Анализа на 
поплавниот бран од евентуално уривање на браната Новоселка“ изработен од 
Градежниот факултет Скопје. Во анализата на полавниот бран од уривање на 
браната “Новоселка“ дадени се податоците за последиците од поплавен бран 
од евентуално рушење на браната при две претпоставени состојби: 
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- Критична состојба кога акумулацијата е полна до круната на браната 304,20 
мнв и максимален проток од 68м3/сек и формирање на пробив низ браната. 

- Нрмална состојба при истекување низ тело на брана при нивоа од 304,00мнв 
до кота 290,00мнв. Од критичната состојба се преземени податоците за 
поплавниот бран, а од нормалното сценарио е дадена само безбедната кота до 
која треба браната да се испразни за да нема опасност за луѓето и 
материјалните добра. 

5.5.2   Максимални катастрофални проточни количини и загрозена зона 

По уривањето на браната, за загрозенита зона од Ново село ги даваме следните 
податоци: 

1. На  почетокот на Ново село  на стац. 0+660 (профил 4)  водата пристигнува за 
10.3 минути, со висина на водениот бран од 6,45м и проток од 1.216 м3/сек. 

2. До средината на Ново село на стац. 1+140 (профил 5) поплавниот бран 
пристигнува за 14,5 минути, со висина на водениот бран од 7,10м и проток од 
733м3/сек. 

3. До крајот на Ново село на профилот 4  стац. 1+620 бранот пристигнува за 34,5 
минути со висина на водениот бран од 5,20м и проток од  306м3/сек. 

4.  На вливот наво р.Струмица(профил 8) водата ќе ја изгуби  разурнувачката моќ 
и протекот безбедно ќе биде прифатен од реката Струмица. 

5.5.3Безбедна кота на акумулацијата Новоселка 

При анализата на безбедното сценарио при истекување од пробив низ браната 
за разни нивоа во акумулацијата, утврдено е дека безбедната кота на браната 
“Новоселка“ е 288.0мнв. Тоа значи дека потполна безбедност на населението и 
материјалните добра се постигнува со празнење на акумулацијата до таа кота 
288.00мнв , а тоа се постигнва со празнење преку темелниот испуст.Потполно 
празнење на акумулацијата се постигнува за 1 ден. 

За согледување од последиците од рушењето на браната “Новоселка“ од 
голема важност се податоците за висината на водостоежите.  Појавата на 
максимални нивоа временски е поместена, што значи во случај на пролом на 
браната ако постои добра служба за известување би можело да се 
благовремено евакуира населението од населбите кои доаѓаат под удар на 
катастрофалниот бран. 
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5.6 ПРОЦЕНКА НА ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА НА ПОПЛАВА ОД  

АКУМУЛАЦИЈА “ЧАУШИЦА“ 

 

Основни параметри на браната " Чаушица " се: 
Кота на круна                                                                                             410.0 мнв  
Ширина на круната                                                                                            5,0   м 
Кота на речно дно                                                                                      392.0 мнв  
Висина на браната над теренот                                                                      18,0  м 
Наклон на косините                                                                            1 : 2,0  и  1: 2,0  
Должина по оска на круната                                                                            60   м 
Ширина во основата                                                                                       78.5   м 
Волумен на вграден материјал                                                                  39.900  м3 

Кота на зафатна градба                                                                              393,00 мнв 
 
Основни параметри на хидросистемот " Чаушица " се: 
Волумен на акумулационен простор                                                          140.000   м3 

Мртов простор                                                                                                           600 м3 

Должина на акумулацијата                                                                                   265м 
Максимална ширина на акумулацијата                                                            480  м 
Површина на водно огледало                                                                             1.95ха  

Кота на нормално ниво (преливање)                                                         408.00  мнв 
Кота на максимално ниво                                                                              410.00  мнв  
Капацитет на преливен орган                                                                        38 м3/сек    
Должина на преливање на бочен преливник                                                 20,0  м 

Површина на сливното подрачје                                                                    11.26  км2 

Време на празнење на акумуалцијата                                                                  1ден 
 

5.6.1 Хидраулични последици од рушење на браната “Чаушица“ 

 Елаборат или некаква Студија за последиците од евентуално рушење на 
браната Чаушица не е изработен. Причината поради која таков Елаборат не е 
изработен е следната: Браната Чаушица е мала брана со запремина од 
140.000м3 , висината на браната е 18м, низводно од браната нема населба ниту 
некоја кукичка или викендица, а  најблиските лозја се на растојание од 2400м. 

 Како и секоја друга брана и браната Чаушица е иградена на клисура. Под 
браната клисурата е со длабина од 50-тина метри, која длабочина низводно од 
браната полека се намалува  а клисурата се проширува. На 460м под браната 
клисурата завршува и таа е со ширина од преку 120м. Од таа стационажа до 
стац. км2+400 теренот е со средна ширина од околу 500м. На оваа стацинажа се 
првите лозови насади. 

 По евентуалното рушење на браната Чаушица, поплавниот бран на крајот 
на  клисурата на стац. 0+460 ќе стигне приближно за 10тина минути. На овој дел 
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поплавниот бран  е опасен за случајните посетители. Во таков случај службата за 
оскултации на браните при ВС Струмичко поле со викање може да ги 
предупреди случајните намерници, бидејќи клисурата е прегледна по целата 
должина. Од стац. 0+460 до стац. км2+000 бранот ќе пристигне за 30-тина 
минути или за 40-тина минути од моментот на рушењето на браната и опасноста 
по луѓе и животни постои и треба да се провери таа област. После стац. Км 
2+000 поплавниот бран не е опасен, бидејќи водениот слој е многу широк и со 
мала висина. 

 До горенаведените констатации и закључоци стручната служба на ВС 
Струмичко поле Струмица дојде по прегледот на теренот под браната, 
ситуациите на теренот и споредбата на поплавните бранови од евентуално 
рушење на браните Новоселка, Иловица и Маркова река. Исто така нашето 
претпријатие како член  на Здружението за високи брани на РМ, стручната 
служба како редовен учесник на конгреси и семинари за високите брани, 
констатира дека  во светот не се познати случаи на изненадно рушење на 
земјани брани, туку рушењата на браните се одвиваат побавно отколку во 
Елаборатите за евентуално рушење на брани. Мора да се земат во предвид и 
службите за оскултации и одржување на браните и нивните претходни 
согледувања.  

    

5.6.2 Безбедна кота на акумулацијата Чаушица 

При анализата на безбедното сценарио при истекување од пробив низ браната 
за разни нивоа во акумулацијата, утврдено е дека безбедната кота на браната 
“Чаушица“ е 393.0мнв. Потполно празнење на акумулацијата преку темелниот 
испуст се постигнува за 16 часа. 

За согледување од последиците од рушењето на браната “Чаушица“ од голема 
важност се податоците за висината на водостоежите.  Појавата на 
максимални нивоа временски е поместена, што значи во случај на пролом на 
браната, ако постои добра служба за известување, би можело благовремено 
да се известат случајните посетители на теренот под браната,  кој може 
да биде  под удар на водениот бран. 

6. МОЖНИ ВЛИЈАНИЈА НА АКУМУЛАЦИИТЕ НА ОКОЛИНАТА 

Секоја акумулација, без разлика на нејзината големина, а во директна зависност 
од волуменот на акумулацискиот простор, и поврзано со начинот на управување 
на нејзините водни количини, влијае повеќе или помалку, долгорочно или 
краткорочно, на промената на природниот хидролошки режим. Позитивните 
влијанија на акумулациите ќе бидат во режим на ублажување и редуцирање на 
големи водни бранови и заштита на пошироко подрачје од поплави, 
оплеменување на малите протоци на реките во сушен период и влијание на 
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развојот на екосистемите низводно од браната, и користење на акумулацијата во 
планирана функција на наводнување на земјоделските површини.  
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8.  ЗАКЛУЧОК 
 
 Со оглед на техничките карактеристики на браните, рангот на браните ( 

сите брани освен Чаушица спагаат во рангонт на високи брани), како и 

карактеристиките на подрачјето, како предлог мерки за заштита на животната 

средина, препорачуваме: 

 

- Постојана контрола на нивото на водата на Акумулациите до 

дозволена кота под прилив и редовно известување на 

надлежните органи; 

- Дваесетичетиричасовен мониторинг на браните, со цел 

навремено воочување на извесни аномалии и алармирање на 

населението во загрозената зона; 

- Редовна техничка оскултација на браните. 

 

                                                                                                        Изработил:  

                                                                                Стојан Георгиев дипл.град.инг. 

                                                                                 ___________________________ 

 
 

 


