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ПРОТОКОЛ 
от обществено обсъждане на проект на Предварителна оценка на риска от 

наводнения и Райони със значителен потенциален риск от наводнения в Черноморски 
район за басейново управление 

 
Добруджански реки, поречие на река Батова и долни поречия на реки Провадийска и Камчия,  

14 април 2021 г.  

(Онлайн среща, чрез платформата Zoom) 

 

 

Проектът на актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) за 

Черноморски район за басейново управление е изготвен с финансовата подкрепа на 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020“. Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ на Министерство 

на околната среда и водите в партньорство с четирите басейнови дирекции за 

управление на водите. Дейността е изпълнена от Международна банка за 

възстановяване и развитие, в рамките на Споразумение с Министерство на околната 

среда и водите за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на 

Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от 

наводнения за България. 

 

Участници: В срещата участваха 50 представителя на заинтересованите страни от 

следните институции: община Аврен, община Аксаково, община Белослав, община 

Варна, община Вълчи дол, община Добричка, община Провадия, община Суворово, 

Областна администрация Варна, Областна администрация Добрич, Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор, Дирекция “Морска администрация-Варна”, ДП 

Пристанищна инфраструктура - клон –ТП „Пристанище Варна”, ИАРА, "Напоителни 

системи" ЕАД - клон Черно море, РДПБЗН Добрич, РДПБЗН Варна, Областна дирекция 

Земеделие –Добрич, РДГ Варна, НИМХ – Варна, Институт по океанология - БАН, 

Технически университет – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова 

дирекция „Дунавски район“, Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР), 

Министерство на околната среда и водите. 

  

Срещата беше открита от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

инж. Десислава Консулова. Тя благодари на всички участници, че са се включили в 

първата среща в електронна среда от предвидените общо три онлайн срещи за 
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обществено обсъждане на проекта на актуализирана Предварителната оценка на риска от 

наводнения за Черноморски район за басейново управление и Райони със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) определени на територията на Добруджански 

реки, поречие на река Батова и долни поречия на реки Провадийска и Камчия. Инж. 

Консулова отправи апел към участниците за активност по време на срещата и им пожела 

ползотворна работа.   

Г-жа Жасмина Керанова – директор на дирекция „Планове и разрешителни“ в 

Басейнова дирекция „Черноморски район”, представи програмата, основните цели и 

очаквани резултати от срещата. Тя отбеляза, че Директивата за наводнения, която е 

транспонирана в Закона за водите през 2010 г., изисква от държавите членки на ЕС да 

приложат подход за дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения на 

национално ниво в три последователни етапа. Първият етап е изготвяне на 

Предварителна оценка на риска от наводнения, който завършва с определяне на Райони 

със значителен потенциален риск от наводнения. Вторият етап е създаване на карти на 

районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения. Крайната стъпка е 

разработване на Планове за управление на риска от наводнения за отделните райони за 

басейново управление. Г-жа Керанова припомни, че първият План за управление на 

риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление е разработен в 

периода 2011-2016 г. и в момента тече изпълнението му. Съгласно изискванията на 

Директивата за наводненията и Закона за водите, плановете се преразглеждат и 

актуализират на всеки шест години. Г-жа Керанова отбеляза, че в момента се финализира 

работата на първия етап от актуализацията на стария план за управление на риска от 

наводнения. Изготвен е проект на Предварителна оценка на риска от наводнения, който е 

публикуван на Интернет страниците на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на 

Министерство на околната среда и водите за обществени консултации на 17 март 2021 г. 

Крайният срок за представяне на мнения и становища по документа е 7 юни, 2021 г.  

Г-н Васил Василев, водещ експерт от екипа на МБВР при разработването на 

Предварителната оценка на риска от наводнения, представи накратко Методиката за 

ПОРН. Той отбеляза, че целта на Предварителната оценка на риска от наводнения е да се 

направи бърз предварителен преглед върху заплахата и риска от наводнения в цялата 

страна, като на базата на определени критерии се идентифицират райони, в които риска 

от наводнения се оценява като по-висок. Анализите трябва да се базират на налична или 

лесно достъпна актуална информация, както за заплахата, така и за риска, като се отчетат 

и климатичните промени и влиянието им върху заплахата и риска от наводнения. Г-н 

Василев отбеляза, че Методиката за ПОРН (утвърдена със заповед на Министъра на 
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околната среда и водите на 20.11.2020 г.) актуализира нормативните документи, 

използвани при първото докладване на Директива за наводненията. Методиката 

представлява общ документ, включващ в себе си подходи и стъпки, както за извършване 

на дейностите по определяне на минали и бъдещи наводнения със значителни 

неблагоприятни последици, така и райони със значителен потенциален риск от 

наводнения. Г-н Василев подчерта, че подходите за изпълнение заложени в методиката 

са съобразени с информационната обезпеченост в България. От презентацията стана 

ясно, че по отношение на критериите и праговете за значителни неблагоприятни 

последици от наводнения Методиката въвежда световни практики за обхващане на 

основните категории риск. Използваните категории за оценка на риска в Директивата за 

наводненията и съответно в Методиката са: човешко здраве, стопанска дейност, околна 

среда и културно наследство.  

Г-жа Надя Цветкова, водещ експерт от екипа на МБВР при разработването на ПОРН, 

представи накратко проекта на Актуализирана предварителна оценка на риска от 

наводнения за Черноморски район за басейново управление. В презентацията си г-жа 

Цветкова представи подробно процеса на събиране на данни за изготвяне на ПОРН и 

групите използвани данни: бази данни поддържани в БД и МОСВ; информация относно 

административно-териториалното и териториалното деление на България; топографски 

данни; хидрографските и хидро-метеорологични данни; данни за миналите наводнения; 

данни за елементи на риска; данните за дългосрочно развитие на територията; данни за 

климатичните промени; данни за вероятност от повторение на наводненията. Г-жа 

Цветкова специално отбеляза широкия кръг заинтересовани страни, които са потърсени 

за информация в процеса на събиране на данни за изготвянето на ПОРН. В анкетното 

изследване за описание на минали наводнения са поканени за участие около 95 

институции и организации. В допълнение са проведени и две работни срещи във Варна и 

Бургас, като процентът на участие  на заинтересовани страни - общо в анкетно 

изследване и работните срещи е доста висок - 87%. Г-жа Цветкова представи обобщените 

данни, според които в периода 2011 – 2019 г. в Черноморски РБУ са регистрирани 148 

наводнения, случили се в 141 местоположения. Информацията за минали наводнения 

беше детайлно представена и по основни поречия в ЧРБУ. Разгледани бяха графики 

представящи информация за минали наводнения със значими неблагоприятни последици, 

както и графики представящи местоположения на бъдещи наводнения. В заключение г-

жа Цветкова обобщи, че в резултат на събраната информация и направените анализи в 

Черноморски район за басейново управление са определени 34 Района със значителен 

потенциален риск от наводнение, от които 4 нови, като в следващата презентация 
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подробно ще бъдат разгледани РЗПРН за Добруджански реки, поречие на река Батова и 

долни поречия на реки Провадийска и Камчия. 

Инж. Тодоров - РДГ Варна, отправи въпрос дали при изготвянето на Методиката за 

Предварителна оценка на риска от наводнения (2020 г.) са взети предвид 

характеристиките на почвената покривка във връзка с количеството на падналите валежи 

(конкретно краткосрочни, интензивни валежи). Той даде пример с  наводнението в кв. 

Аспарухово (гр. Варна), когато е бил регистриран валеж от около 100 л./кв.м/час и това в 

гр. Добрич (25 л./кв.м/час) и констатира, че разглеждането на тези характеристики е 

важен показател. 

В отговор г-жа Надя Цветкова посочи, че анализа на почвените характеристики, в 

частност водно-физичните свойства, е много важен при анализа на минали наводнения. 

При характеристиката на някои по-големи наводнения, факторът почви е отчетен - 

например при наводнението в общини Бургас и Камено през октомври 2017 г., когато 

чернозем смолниците спомагат голяма част от валежа да се превърне в повърхностен 

отток. При моделиране на потенциални бъдещи наводнения в Методиката не е включен 

този критерий, поради липса на данни в подходящ мащаб и пълнота на почвените 

характеристики. Г-жа Цветкова допълни, че в основния доклад за проекта за ПОРН в т. 

6.4.4. е направена характеристика на водно-физичните характеристики на основните 

почвени типове, които се срещат в Черноморски РБУ. 

Г-н Васил Василев, допълни че Методиката за ПОРН 2020 г. не включва анализ на 

почвите, тъй като тя е съобразена с това какви налични данни има за територията на 

цялата страна. По отношение на дъждовните наводнения, се предвижда да се направи 

бърз анализ къде са се случвали такива наводнения в миналото, къде са падали такива 

валежи. В Методиката е предложено използването на данни за територията на цялата 

страна от НИМХ, макар че  достъпът до тях е затруднен, а и данните са само за 

конкретни станции. Г-н Василев допълни, че поради тази причина е предложено 

използването на данни от климатични реанализи, половин часови данни за валежи от 

сателитни системи налични от 2000 г. досега. Тези допълнителни данни са описани в 

Методиката за ПОРН.  

Проф. Николай Лисев, МБВР, допълни, че въпросът с данните за дъждовните 

наводнения е много важен. Той отбеляза, че НИМХ работи с 24-часови данни за валежи, 

но при поройните наводнения има интерес към данни с по-малко времетраене (напр. 60, 

120, 300 минути и т.н.). Проф. Лисев отбеляза, че въпросът да бъдат актуализирани 

данните за дъждовете и по-специално Методиката на проф. Герасимов, разработена на 

база данни до 1978 г. е повдиган многократно. Дотогава НИМХ е публикувал, както 
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данни за валежите, така и данни за хидрометричните станции. От тогава тези данни не са 

общодостъпни. В справочника на проф. Герасимов са разработени данните за по-малка 

продължителност, т.е. от 5 минутни до 24-часови валежи. Според проф. Лисев би 

трябвало тази информация да се актуализира за територията на цялата страна, да се 

разработят т.нар. intensity-duration frequency curves по райони, страната да бъде 

районирана (може да се стъпи на районирането, което е направил проф. Герасимов или 

то да се актуализира на база на новите данни). Професор Лисев подчерта, че това е една 

изключително трудоемка дейност, тъй като трябва всички хиетограми на валежите, там 

където има записващи валежомери, да бъдат обработени. НИМХ би трябвало да извърши 

тази дейност и да публикува резултатите. Проф. Лисев отбеляза, че НИМХ са правили 

разработки за отделни наводнения (напр. кв. Аспарухово в гр. Варна и гр. Добрич), но не 

може на национално и на басейново ниво да бъде правен анализ с непълна информация. 

Проф. Лисев допълни, че при следващия етап от прилагане на ДН (изготвяне на картите 

на заплахата и картите на риска от наводнения) трябва поне да бъде структурирана базата 

данни за валежи, която да бъде публична, за да могат консултантите, ангажирани с тази 

дейност да си изпълнят качествено работата. 

Г-н Васил Василев допълни, че при среща с колеги от Франция е бил обсъден въпросът 

с методиката, която те използват за изследване на дъждовните наводнения за целите на 

ПОРН. Те са споделили, че за цялата страна (Франция) са свободно налични готови карти 

за обезпеченост за валежите за 1-часови, 3-часови, 6-часови и 24-часови валежи с 1-

километров грид. При изготвяне на настоящия Проект на ПОРН за България не 

разполагахме с такива данни, нямахме данни от климатичните станции, посочи г-н 

Василев. Той поясни, че са използвани  спътникови данни, изтеглени са и са обработени 

над 350 хиляди файла по отношение на спътникови наблюдения за България от 2000 г. до 

днес с половинчасови валежи и са направени такива карти с 30-минутни, 1, 3 и 6-часови 

валежи, но данните са били с клетка 10/10 км и е имало необходимост от валидация с 

наземни данни, които обаче не са били на разположение. Г-н Василев поясни, че тези 

карти и данни са част от актуализираната Методика за ПОРН 2020 г., но поради 

невъзможност за валидация, този подход не е бил предложен като част от Методиката. 

Г-н Икономов - Областна администрация Варна, също отбеляза важността на данните 

за валежите и достъпа до тях. Той заяви, че на практика се получава нещо, което е 

абсолютно забранено – данни, които са събрани с обществени средства/публични 

фондове, трябва да бъдат заплащани повторно. Г-н Икономов поздрави колектива за 

свършената работа по изготвяне на проекта за ПОРН. Той изказа мнение, че 

категориалната схема за оценка на риска по Методиката за ПОРН е трудно да се 
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използва, поради големия брой комбинации от критерии и затова експертната оценка е 

водеща. Г-н Икономов подчерта, че в това няма нищо лошо, защото опита показва, че 

често експертната оценка е доста близка до реалността. Той постави въпроси дали при 

определяне на границите на РЗПРН е взето под внимание влиянието между отделните 

РЗПРН и отчетено ли е как ще се управляват наводненията в тези зони, както и кога са 

определяни границите на РЗПРН.  

Г-н Васил Василев уточни, че в Методиката за ПОРН 2020 г. при обосновка на 

методите, които да бъдат използвани, когато няма достъп до определен тип данни, в т.ч. 

поддържани от определени държавни институции, има обяснителен текст за причината за 

това. По отношение на въпроса свързан с водещата роля на експертната оценка при 

класификацията на риска, г-н Василев поясни как се изчислява значимостта на 

наводненията по така предложените критерии и индикатори, като подчерта, че 

експертната оценка безспорно се използва при оценката на всяко наводнение, но не е 

водеща. Основното е следване на Методиката според данните, които са събрани. По 

отношение на въпроса дали е отчитано взаимодействието между отделните РЗПРН, г-н 

Василев потвърди, че това е правено за всеки от районите. Той уточни, че при 

определяне на мерки в един РЗПРН, те трябва да вземат предвид задължително целия 

водосбор над съответния РЗПРН. Това е и световната, и европейска практика, и нещо, на 

което ще се набляга много в следващите етапи по приложението на ДН. Това обаче не се 

прави на етап ПОРН, а при изготвянето на ПУРН при определяне на мерки, които да 

бъдат на ниво водосбор.  

 

След почивка, в рамките на втората сесия, г-жа Надя Цветкова направи интерактивно 

представяне на осемте Района със значителен потенциален риск от наводнения, 

попадащи в обхвата на срещата:  

1. РЗПРН Черно море - с. Дуранкулак и с. Ваклино (BG2_APSFR_BS_01); 

2. РЗПРН Черно море - гр. Шабла; Шабленска р. - от с. Раковски до гр. Шабла 

(BG2_APSFR_BS_02); 

3. РЗПРН Черно море - гр. Балчик (BG2_APSFR_BS_101); 

4. РЗПРН р. Батова - с. Кранево (BG2_APSFR_BA_100); 

5. РЗПРН р. Батова - с. Долище (BG2_APSFR_BA_101); 

6. РЗПРН Провадийска р. - от гр. Провадия до гр. Варна (BG2_APSFR_PR_100); 
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7. РЗПРН р. Камчия - гр. Дългопол (BG2_APSFR_KA_102);  

8. РЗПРН р. Камчия - от с. Гроздьово до устието на реката (BG2_APSFR_KA_100). 

 

Г-н Тодоров, отправи въпрос за Дуранкулашкото и Шабленското езеро - дали е 

предвидено на пясъчната коса между езерата и пясъчната ивица да се постави репер, 

който да показва максималното ниво и да се поддържа тясна водна ивица на нивото на 

репера с цел да не се случват наводнения следствие от подприщване. Вторият въпрос на г-

н Тодоров бе дали е предвидено изграждането на баражи, например по стръмните дерета 

около гр. Балчик. Третият въпрос бе дали Методиката за ПОРН предвижда при изпускане 

на язовирите да има стиковане между институции и собственици, отговорни за 

управлението на водите надолу по течението.  

Г-н Васил Василев отбеляза, че първите два въпроса не са обект на Методиката за ПОРН, 

а на ПУРН, явяващи се финална фаза от изпълнението на ДН. Не е обект на Методиката за 

ПОРН и третия въпрос, който е в компетенцията на различните собственици и оператори 

на язовирите. 

Г-жа Жасмина Керанова допълни, че ДН има различни етапи и в настоящия етап се 

определят и актуализират възможните зони, които са застрашени. В следващите етапи ще 

се извършва детайлно картиране и оценка на заплахата и риска и след това ще се 

определят мерките на базата на националния каталог от мерките. Допълнително на всеки 

етап от ДН ще се провеждат консултации с обществеността и тези становища ще бъдат 

взети предвид.  

Инж. Владимир Кукурин - МБВР, взе отношение по въпроса за язовирите и цитираните 

от г-н Тодоров язовири от първа и втора степен на потенциална опасност. Той уточни, че 

критериите за тази класификация по степен на потенциална опасност значително се 

различават от критериите, заложени в Методиката за ПОРН, като последните са 

значително по-сериозни. Инж. Кукурин подчерта, че на практика всички язовири, 

независимо в коя степен на потенциална опасност са класифицирани от областните 

управи, са преминали класификация по критериите за включване в РЗПРН. 

Г-жа Жасмина Керанова допълни, че в Черноморския район за басейново управление са 

включени 47 язовира, които ще бъдат моделирани и изследвани в следващия етап от ДН, а 

именно картиране на заплахата от наводнения и картиране на риска от наводнения. 
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Г-н Икономов подкрепи подхода избран за създаването на РЗПРН BG2_APSFR_PR_100, 

който обхваща р. Провадийска от Провадия до Варна и окрупнява 4 РЗПРН от предходния 

цикъл на ДН с номера BG2_APSFR_BS_04, BG2_APSFR_PR_01, BG2_APSFR_PR_03, 

BG2_APSFR_PR_06. Според него така трябва да изглежда съвременния подход за 

интегрално управление на районите с риск от наводнения. Той попита защо в този РЗПРН 

не е включен шламоотвала при с. Тръстиково, който макар и да е изключително стабилно 

съоръжение, изградено и поддържано много добре, е интегриран сериозно в хидроложката 

мрежа и играе важна роля в нея. Г-н Икономов коментира, че по време на валеж в гр. 

Варна бул. Цар Освободител, даже при малко количество, събира много вода. Причината 

е, че булевардът е бивше дере. Според г-н Икономов целият булевард трябва да бъде 

включен като рисков участък за възникване на дъждовни наводнения, защото най-малка 

грешка в отводнителните канали, непочистени дерета (градски канали) веднага ще доведат 

до акумулиране на голямо водно количество. Г-н Икономов коментира дерето през кв. 

Аспарухово, по ул. Горна Студена, по което през 2014 г. е станало наводнение с човешки 

жертви. Според него това дере не е опасно само по себе си, няма голям водосбор. 

Проблемът с него е свързан с поддръжката му, а не с хидрологията. Причината за 

наводнението през 2014 г. е била, че дерето е компрометирано поради построени 

незаконно сгради, които го подприщват. Също така в дерето е имало много битови 

отпадъци и паднали дървета. Г-н Икономов коментира и дерето в кв. Аспарухово по ул. 

Моряшка. Според него правилно е определен участък със значителен риск от наводнения 

за това дере. Относно новият РЗПРН BG2_APSFR_KA_100 (обединен от 2 РЗПРН от 

предходния цикъл на ДН - BG2_APSFR_KA_01 и BG2_APSFR_KA_12) обхващащ 

поречието на р. Камчия от с. Гроздьово до устието на р. Камчия и новият РЗПРН 

BG2_APSFR_KA_102 при гр. Дългопол, според г-н Икономов и тук трябва да се следва 

интегрирания подход за обединяване на РЗПРН и трябва РЗПРН BG2_APSFR_KA_100 и 

новия РЗПРН BG2_APSFR_KA_102 при гр. Дългопол да се обединят в един общ район. 

Той предложи и втори вариант - РЗПРН BG2_APSFR_KA_102 при гр. Дългопол да се 

обедини със стария РЗПРН BG2_APSFR_KA_12 (при селата Гроздьово и Дъбравино), а 

самостоятелно да остане стария РЗПРН BG2_APSFR_KA_01 (от гр. Долни чифлик до 

устието на р. Камчия). Аргументите в полза на втория вариант са, че районите при 

Дългопол и Гроздьово си приличат във физикогеографско отношение - изправени меандри 

на р. Камчия през 50-те години, заети преди от лонгозни гори. Сега това са обработваеми 

земи, но с потенциал за заливане. Вторият аргумент е, че в този участък се намират 

големите язовири Цонево и Елешница, които при преливане директно влияят върху 

района при с. Гроздьово и не е логично да бъдат в отделна зона, т.е. гр. Дългопол. Третият 
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аргумент е свързан със сходните мерките срещу наводнения, които местните управи са 

прилагали в двата района - Дългопол и Гроздьово, свързани с изграждане на отводнителни 

канали и саваци. По отношение на стария РЗПРН BG2_APSFR_KA_01 (от гр. Долни 

чифлик до устието на р. Камчия), той обхваща местности нар. „Блатата“, чието естествено 

състояние е да бъдат заливани. Сега те са заети от обработваеми земи и заливането им не е 

приемливо за собствениците/арендаторите им. Г-н Икономов отбеляза, че би било 

притеснително ако се следва подхода всички бивши заливни територии около реките, 

които сега се използват за обработваеми земи, да се обявяват като зони с висок риск от 

наводнения. Последния му въпрос бе свързан с това, ще има ли и кога второ обсъждане на 

РЗПРН по р. Камчия. 

Отговор на първия въпрос – относно шламоотвала при с. Тръстиково даде проф. Николай 

Лисев. Той посочи, че хвостохранилището е съоръжение с изключителна опасност от 

първи клас и за него са разработени аварийни планове. Проф. Лисев подчерта, че трябва 

да се спазват изрично инструкциите на тези планове и допълнителния анализ на риска от 

наводнение от съоръжението извън тях не е обект на работата по изпълнение на 

Директивата за наводнения. Той отбеляза, че в страната има такива съоръжения на много 

места и всяко едно от тях има специфични проблеми, които са динамични, състоянието им 

трябва да се следи във времето и да се предприемат конкретни действия. В заключение 

проф. Лисев подчерта, че шламоотвалът при с. Тръстиково е от изключителна важност, но 

не е обект на ДН. 

Отговор на втория въпрос относно бул. „Цар Освободител“ в гр. Варна даде г-жа Надя 

Цветкова. Тя отбеляза, че въпросът изисква да се направи уточнение за начина на 

определяне на РЗПРН за дъждовни наводнения. Първият начин е ако на съответното място 

е възникнало значимо минало наводнение. След справка в данните за периода между 

предходното и настоящото докладване по ДН (2011 - 2019 г.) няма постъпила конкретна 

информация, че има случаи на наводнения, при които има проблем по бул. Цар 

Освободител. Другият начин за определяне на РЗПРН е на базата на потенциално бъдещо 

наводнение. В конкретния случай става въпрос за дъждовно наводнение. В Методиката за 

ПОРН дъждовните наводнения са 2 типа: дъждовни внезапни (поройни) и дъждовни 

градски. Първите се определят по дерета, които отговарят на следните условия (размер на 

водосборната област между 1.0 и 10.0 кв.км, среден наклон на водосборната област >= 5.0 

% и процент на урбанизираните и обработваемите земи >= 40 %). Дъждовно-градските 

наводнения се определят за територии общ размер на потенциалната наводнена територия 

>= 5000 кв.м и единичен размер на наводнена територия пред входове на подземни 
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паркинги или друга критична инфраструктура >= 500 кв. м). И за двата типа територията 

на бул. Цар Освободител не е отговаря на критериите. От друга страна Франга дере, от 

което г-н Икономов посочи, че идва наводнението, е включено в РЗПРН за дъждовни-

поройни наводнения, така че ще бъде определена заплахата, която съществува за този 

булевард в рамките на пресечната му точка с Франга дере. 

Г-жа Жасмина Керанова допълни, че за територията около бул. Цар Освободител ще 

бъде направено допълнително обсъждане с екипа, отговорен за изпълнение на заснемане 

на територията и изготвяне на цифров модел на терена. Г-жа Жасмина Керанова 

коментира по повод въпроса за деретата през кв. Аспарухово, че община Варна е 

предприела мерки по отношение на осигуряване на проводимостта им. Деретата са 

включени в РЗПРН и предстои определяне до колко предприетите мерки са били удачни и 

са понижили риска от наводнения. 

Г-н Васил Василев отговори на въпроса на г-н Икономов относно РЗПРН 

BG2_APSFR_KA_100 обхващащ поречието на р. Камчия от с. Гроздьово до устието на р. 

Камчия и новия РЗПРН BG2_APSFR_KA_102 при гр. Дългопол. Причината за 

обединяването на двата стари РЗПРН в един общ (BG2_APSFR_KA_100) е, че в 

територията между тях, в рамките на селата Венелин и Горен чифлик, през изследвания 

период 2011 - 2019 г. са се случили наводнения. Целият район обхваща реки, разположени 

под посочените от г-н Икономов язовири Цонево и Елешница, следователно ще се вземе 

предвид влиянието на тези хидротехнически съоръжения в хидравличния анализ, който 

ще бъде извършен във втората фаза от изпълнението на ДН. По отношение на РЗПРН 

BG2_APSFR_KA_102 при гр. Дългопол, той е определен на база минали дъждовни 

наводнения, които засягат преминаващите през града дерета, които се вливат в р. Камчия. 

Водещи за района са дъждовните поройни наводнения. Предложението на г-н Икономов 

за обединяване на двата РЗПРН (BG2_APSFR_KA_100 и BG2_APSFR_KA_102) ще бъде 

разгледано допълнително при изготвянето на финалната ПОРН. 

В отговор на интереса на г-н Икономов за участие и във втората среща за поречието на р. 

Камчия, г-жа Добринка Караджова – МБВР, информира, че тя ще се проведе на 26 

април. Областна администрация Варна не е заявила участие за тази среща, но може да го 

направи на същия имейл адрес, на който са потвърдили участието си за настоящата среща. 

Г-жа Ценка Василева – БДЧР, представи становищата постъпили в администрацията на 

басейновата дирекция касаещи територията обсъждана на настоящата среща. 
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Първото становище бе от г-н Стефан Василев - гл. експерт в община Долни Чифлик, 

област Варна. Първата му забележка е, че в документите по Проекта за ПОРН за РЗПРН 

BG2_APSFR_KA_100 има грешка в наименованието на реката, която се спуска от с. Горен 

чифлик - записано е Арчера, а трябва да бъде Армира. Вторият въпрос бе относно 

Приложение 12 „Паспорти на определените РЗПРН за Черноморски район за басейново 

управление“ в частта „Землища, включени в РЗПРН“ - защо урбанизираните територии на 

някои землища (отбелязани със *) не са включени в РЗПРН. Третият въпрос бе относно 

картите за заплахата и риска от наводнения - за каква повтаряемост на събитията ще се 

разработят - 10-20, 50 100 години. Четвъртият въпрос бе защо в Приложение 14 карти за 

РЗПРН BG2_APSFR_KA_100: р. Камчия - от с. Гроздьово до устието на реката, за целият 

район на площ е разположен и оцветен района на селата Детелина, Ново Оряхово и Старо 

Оряхово. 

По отношение на първия коментар г-жа Надя Цветкова отбелязва, че забележката ще 

бъде взета предвид. По отношение на втория въпрос г-жа Цветкова посочи, че землищата 

отбелязани със звезда са такива, които са включени в съответния РЗПРН, но района не 

обхваща урбанизираните им територии, а само тези извън регулация. Причината е, че 

източниците на изследваните типове наводнения в съответния РЗПРН (например река, 

язовир, др.) не застрашават урабнизираните територии в населеното място. По отношение 

на третия въпрос бе пояснено, че картите на заплахата и риска от наводнения ще се 

изготвят за вероятни периоди на повторно настъпване по-голям или равен на 20, 100 и 

1000 години, съгласно изискванията на Директивата за наводненията и Закона за водите. 

По отношение на четвъртия въпрос г-жа Цветкова отговори, че миналите дъждовни 

наводнения със значими неблагоприятни последици се представят като полигонов обект 

(площно). Те могат да обхващат голяма територия и да засегнат едно или повече землища. 

В някои от землищата щетите могат да бъдат оценени като значими, а в други - не, но 

както първите, така и вторите землища са засегнати от едно и също дъждовно наводнение. 

В случая със селата Детелина, Ново Оряхово и Старо Оряхово, става дума за значимо 

минало наводнение, случило се на 25.10.2014 г. То е засегнало селата Ново Оряхово и 

Старо Оряхово, а неблагоприятните последици са били значими само в с. Старо Оряхово. 

Поради това, че става дума за едно и също наводнение, полигонът с който е обозначен 

обхвата на наводнението обхваща землищата и на двете села. Включено е и с. Детелина, 

защото то се намира в землището на с. Старо Оряхово, но то не е засегнато от 

наводнението (това е видно от Приложение 5, към ПОРН). Г-жа Цветкова допълни, че 

повече информация за представянето на дъждовните наводнения може да се намери в 
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основния доклад за Предварителна оценка на риска от наводнения е наличен на Интернет 

сайта на МОСВ. 

Г-жа Ценка Василева представи и въпросите и коментарите от постъпило становище от 

комисар Дарин Димитров - РДПБЗН Добрич. Първият коментар бе относно РЗПРН 

BG2_APSFR_BG_02: Черно море - гр. Шабла: Шабленска река от с. Раковски до гр. 

Шабла - в Приложение 5 механизмът на наводнение за събитие с идентификатор 

BG2_20111017_PFb_001 и идентификатор на местоположение 

BG2_20111017_PFb_001_83017 (Шабла) е определен като "Подприщване или намаляване 

на проводимостта", което само донякъде отговаряло на истината, защото към този момент 

земната корекция на реката и новите мостове над нея в гр. Шабла са били изградени. 

Според г-н Димитров може би единственото съоръжение, ограничаващо пропускателната 

способност е плочестия водосток при ПСОВ, а подприщване действително се е получило 

от повишаване на нивото в Шабленското езеро. Вторият коментар е относно РЗПРН 

BG2_APSFR_BA_100: р. Батова - с. Кранево. Изготвената карта не обхваща участъците с 

разрушена на 19.06.2014 г. облицовка в края на корекцията и около завоите на реката в с. 

Кранево, а само района на заустването в р. Батова. По време на наводнението няма 

преливане над защитното съоръжение, но това е свързано с правилно оразмерения 

напречен профил на река Екренска (Голямата) в с. Кранево. Напълно възможно е след 

няколко години в резултат на климатичните промени, при следващо наводнение по р. 

Екренска, реката да прелее над защитното съоръжение и да наводни околните терени в 

населеното място, защото в проекта не е установено, че наводнението от 19.06.2014 г. се 

дължи на оразмерителен дъжд с обезпеченост 1% съгласно Методиката. В становището си 

комисар Дарин Димитров от РДПБЗН Добрич посочва, че е необходимо по възможност да 

се преразгледа информацията в Приложение 5 за наводнението от 19.06.2014 г. по р. 

Батова, защото наводнението на територията на к.к. Албена - селищно образувание с 

национално значение, не е отразено, може би защото не е населено място (отразено е в с. 

Оброчище, с. Батово и др., които бяха сравнително слабо засегнати.). В проекта не е 

изследвана заплахата от преливане или скъсване на язовирната стена на язовир Ляхово 

(инфраструктурно наводнение). Според комисар Димитров старото корито на река Батова 

на територията на к.к. "Албена" (Поддържан резерват "Балтата") е неправилно нанесено 

на изготвената карта на РЗПРН. 

Г-жа Надя Цветкова отговори, че механизмът на цитираното наводнение 

(BG2_20111017_PFb_001_83017) е "подприщване или намаляване нарушаване на 

проводимостта" (A24 - Blockage / Restriction - по класификацията за механизъм на 



 
 

 

 

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C02:  

ПУРН – втори цикъл 2022-2027, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“ 

 

 

 

 
 

Европейски съюз 
Европейски структурни 

и инвестиционни 
фондове 

наводненията според Директивата за наводненията) и е валидно, както за намаляване на 

проводимостта по Шабленска р., така и за подприщване поради високото ниво на 

Шабленско езеро. За по-голяма яснота в описанието на наводнението в Приложение 5 ще 

бъде добавен следния текст: „Наводнението е настъпило в резултат от подприщване 

поради високото ниво на Шабленско езеро и от намаляване на проводимостта на 

Шабленска р.“. След преглед на наличните данни беше установено, че няма разминаване 

между предложението на комисар Димитров и това, което обхваща РЗПРН 

BG2_APSFR_BA_100: р. Батова - с. Кранево. Г-жа Цветкова уточни, че наводнението от 

19.06.2014 г. по р. Батова е записано като случило се в землището на с. Оброчище (53120), 

защото данните за минали наводнения се обвързват към землищата на населените места. 

Според кадастралните данни селищно образувание Албена няма свое землище и номерата 

на имотите му се водят към землището на с. Оброчище (ЕКАТТЕ 53120). За по-голяма 

яснота в Приложение 5, в полето за описание на засегнатата територия е добавен текста 

"Засегнатата територия е в рамките на к.к. Албена, който се намира в землището на с. 

Оброчище.". По повод следващия въпрос, г-жа Цветкова уточни, че според 

класификацията на язовирите използвана в Методиката за ПОРН 2020 г., яз. Ляхово се 

отнася към група 3 (малки язовири, т.нар. „микроязовири“, които се стопанисват от 

общините или се дават за ползване под аренда от тях). За тези язовири Методиката за 

ПОРН предлага речните участъци под тях да се анализират по отношение на заплаха от 

наводнение, следствие само от разрушаване на язовирна стена, а не за преливане. В тази 

връзка е направена консултация с експерти относно техническото му състояние по време 

на работните срещи реализирани по време на изготвянето на настоящата ПОРН 

(22.10.2019 г.). Тяхното мнение е, че язовирът е в технически изправно състояние. Не е 

получавана допълнителна информация за неизправности в язовира от други институции. 

Поради тази причина той не е включен в РЗПРН. След преглед на наличните данни беше 

установено, че местоположението на старото корито на р. Батова не е представено грешно, 

още повече че то е трудно различимо в рамките на заблатената горска територия на 

поддържан резерват „Балтата“. Не е необходима корекция в данните. 

Г-н Георги Михов - РДПБЗН Добрич, заяви, че е получил отговори на поставените 

въпроси. Картите за района на р. Батова при гр. Кранево правилно отразяват територията, 

която трябва да се обследва. По отношение на яз. Ляхово констатира, че това, че 

язовирната стена е в добро състояние днес не означава, че след известен период няма да 

създаде проблем. 
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Г-н Васил Василев допълни по отношение на яз. Ляхово, че по време на срещите със 

заинтересованите страни, проведени в процеса на изготвяне на настоящия проект на 

ПОРН е постъпила информация, че язовирът се намира в технически изправно състояние 

и затова не е включен в РЗПРН. 

Инж. Владимир Кукурин също направи допълнение по въпроса за яз. Ляхово. Той 

посочи, че една от целите на цикличността на процеса, по който се изпълнява Директивата 

за наводненията е да се отчита текущото състояние на съоръженията, съответно на 

развитието на урбанизираните територии. При анализа един от факторите, които се взимат 

предвид при определянето на РЗПРН е именно състоянието на язовирните стени. 

Евентуална промяна в състоянието на тази стена в бъдеще ще бъде отразена в следващите 

цикли на изпълнение на ДН и конкретно ПОРН. 

Г-жа Жасмина Керанова добави, че в програмата от мерки на ПУРН, която се изпълнява 

в момента, са заложени мерки за ежегодно обследване на техническото експлоатационно 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Заложени са мерки за 

поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири или ремонт. В 

изпълнение на тези мерки от отговорните областни и общински администрации, кметове и 

собственици на язовири предоставят информация към басейнова дирекция. 

Срещата беше закрита от г-жа Жасмина Керанова, която благодари на презентаторите и 

участниците. Тя отново припомни, че проектът на актуализираната ПОРН е публикуван на 

Интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ за обществени 

консултации на 17 март 2021 г., а крайният срок за представяне на становища по 

документа е 7 юни, 2021 г. 

Участниците в срещата изразиха висока удовлетвореност от предоставената информация 

по време на срещата. Най-голяма е удовлетвореността от Предварителна оценка на риска 

от наводнения за РБУ като 62,5% от анкетираните посочват, че са напълно удовлетворени 

от презентацията на проекта на ПОРН, а 37,5% заявяват че презентацията по-скоро е 

отговорила на техните очаквания. Същият висок процент - 62,5%, от анкетираните са 

напълно удовлетворени и от Интерактивното представяне на отделните РЗПРН, за 25% то 

по-скоро е отговорило на очакванията им, а 12,5% заявяват, че то по-скоро не е 

отговорило на очакванията им. Половината от анкетираните оценяват презентацията 

„Методика за предварителна оценка на риска от наводнения“ като напълно отговаряща на 

очакванията им, а за останалите участници в анкетата (50%) тази презентация по-скоро е 

отговорила на очакванията.  
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Приложения: 

1. Дневен ред 

2. Презентация 1 - Методика за предварителна оценка на риска от наводнения 

3. Презентация 2 - Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения за РБУ 

4. Презентация 3 - РЗПРН в поречията на Добруджанските реки, поречие на р. Батова 

и долни поречия на реки Провадийска и Камчия 


