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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 

 
Горни поречия на реки Камчия и Провадийска,  

26 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 31 представителя на заинтересованите страни от 

следните институции: Областна администрация Варна, Областна администрация Сливен, 

РДПБЗН-Разград, РДПБЗН Търговище, РДПБЗН Шумен, РЗИ Шумен, РДГ Сливен, ВиК 

Шумен, РИОСВ Шумен, “Напоителни Системи” ЕАД – клон Долен Дунав, „Напоителни 

системи“ – Шумен, ОДЗ Разград, Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор, Басейнова дирекция „Черноморски 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 

срещата за 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 

горни поречия на реки Камчия и Провадийска. Инж. Консулова отправи апел към 

участниците за активност по време на срещата и им пожела ползотворна работа.   
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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. Последна стъпка е 

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

басейново управление, които включват програма от мерки за постигане целите на 

управление на риска от наводнения и минимизиране на риска. 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 актуализиран 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, която 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 

заплахата се оценява като по-висока. 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 

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 
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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 работни 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. Тя 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 подробно ще бъдат разгледани РЗПРН за горни поречия 

на реки Камчия и Провадийска. 

Г-н Людмил Икономов (Областна администрация Варна) отправи два въпроса. 

Първият бе свързан с това дали в критериите за определяне на наводнения със 

значителни неблагоприятни последици има такива, които оценяват щетите при два 

случая: 1. наводнения, при които е била извършена евакуация на населението; 2. 

наводнения, при които се е наложило взривяване на диги, направено съзнателно, за да се 

избегнат по-големи щети. Вторият му въпрос бе свързан с това дали има критерии, които 
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да отразяват взаимното влияние между различни РЗПРН или участъци от речната мрежа. 

Г-жа Надя Цветкова даде отговор на първия въпрос. Броят на евакуираните хора се 

изследва за миналите наводнения, чрез анкетата за описание на минали наводнения - т. 

2.1.1.4 "Хора, които са евакуирани (брой)". Това са всички хора, които са били 

организирано изведени от застрашен от наводнението район и настанени и осигурени на 

безопасно място. По отношение на умишлено скъсаните диги, те са отчетени в критерий 

"PF_EA_03 - Разрушени или повредени инфраструктурни обекти и съоръжения", 

индикатор "PF_EA_03_10 - Брой разрушени или повредени обекти на службите за 

реакция при извънредни ситуации". Ако мястото на тяхното скъсване създава опасност за 

живота на хората, това се отчита в критерий "PF_HH_05 - Прекъсване на дейността на 

обществени услуги", а конкретната услуга е "Услуги осигуряващи защита на населението 

– съоръжения за защита от вредното въздействие на водите (диги, корекции на реки и 

дерета, укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг, язовирните стени 

и съоръженията към тях, други хидротехнически съоръжения) и други защитни 

съоръжения, чиято функция е да предпазват живота и здравето на хората." 

Г-н Васил Василев отговори на втория въпрос. Зоните на влияние между различните 

РЗПРН се определят след като са определени предварителните райони на базата на 

минали и потенциални бъдещи наводнения. Има критерии, които разглеждат 

местоположението на тези райони, това дали са близко разположени един до друг. Някои 

от РЗПРН биха могли да се обединят, но на този етап оценката за тях не изисква това да 

бъде направено. При изготвяне на ПУРН и при избора на мерки, когато се извършват по-

детайлните анализи, това влияние между два или повече райони може да бъде 

потвърдено и те да бъдат обединени. 

След почивката, във втората част на срещата, г-жа Надя Цветкова направи 

интерактивно представяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения, 

попадащи в обхвата на срещата:  

1. РЗПРН Провадийска р. - гр. Каспичан (BG2_APSFR_PR_101); 

2. РЗПРН р. Врана - гр. Търговище (BG2_APSFR_KA_08); 

3. РЗПРН р. Герила - гр. Върбица (BG2_APSFR_KA_13); 

4. РЗПРН р. Камчия - от гр. Велики Преслав до с. Бял бряг (BG2_APSFR_KA_101); 

5. РЗПРН р. Брестова - с. Веселиново (BG2_APSFR_KA_05); 

6. РЗПРН Котленска р. - гр. Котел (BG2_APSFR_KA_10); 
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7. РЗПРН р. Луда Камчия - с. Градец; р. Нейковска - с. Катунище 

(BG2_APSFR_KA_11). 

Г-н Павел Дончев (Областна администрация Сливен) отправи искане за повторен 

преглед на заливната равнина за обезпеченост 0.1% на РЗПРН BG2_APSFR_KA_11 при 

гр. Градец, определена при картирането на заплахата от наводнения в предходния цикъл 

на ДН. Г-н Дончев изказа мнение, че моделното заливане е с по-голяма площ в долната 

част на населеното място и попита дали в този цикъл на ДН моделите ще бъдат 

актуализирани. 

Инж. Владимир Кукурин (МБВР) отговори, че за всички определени райони е 

направено съвсем прецизно заснемане на всички съоръжения, мостове и водостоци, 

които има по реката. Той отбеляза, че в момента се обсъжда етапа от предварителна 

оценка на риска от наводнения, но успоредно с това в процес на работа е следващия 

втори етап, който е свързан с картирането на заплахата и риска. Инж. Кукурин обясни, че 

и при изпълнението на втория етап има актуализация на методиката и на заснемането на 

цифровия модел на терена. През първия етап на ДН е направено картирането, но това е 

нов процес, отчетоха се възможностите за подобрението му и очакваме да получим 

много по-реалистични резултати, отбеляза инж. Кукурин.  

Г-н Людмил Икономов отправи въпрос защо показаните райони със значителен 

потенциален риск са много по-големи от тези очертани на картите на сайта на МРРБ и не 

съвпадат с тях? 

Г-н Васил Василев посочи, че според Методиката за ПОРН 2020 г. РЗПРН могат да 

бъдат променяни по определени правила. 

Инж. Владимир Кукурин допълни, че РЗПРН всъщност разглеждат тази част от 

водосбора, в която се очаква да има някакво заливане и да се засегнат елементи на риска, 

а не се разглежда целия водосбор. Водосборите, които са представени на сайта на МРРБ 

се използват от колегите от НИМХ, които на база площта на тези водосбори и 

орохидрографските им характеристики определят водните количества, с които след това 

се залива и се определя заливаемата зона. Двете карти не съвпадат, тъй като картите на 

РЗПРН не разглеждат целия водосбор, той се моделира хидроложки, за да се получат 

водите, които ще дойдат от този водосбор и на база на тези водни количества се определя 

заливането. 

 

Г-жа Жасмина Керанова (БДЧР) допълни, че това е първият етап от актуализацията на 

плана и предстои втория - картирането. Там също Методиката и картографската основа 

се актуализират. Ще бъдат направени карти за трите вероятности периода съгласно 
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изискванията на Директивата за наводненията. След съставянето на картите, които са два 

вида - на заплахата и на риска от наводнения,  ще има обществени обсъждания, но това е 

следващия етап. Този беше по актуализацията на предварителната оценка и определените 

райони със значителен потенциален риск от наводнения, каза г-жа Керанова. 

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

участниците в срещата. 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 много висока удовлетвореност от предоставената 

информация по време на срещата. 66,7% от представителите на заинтересованите страни 

участвали в срещата посочват, че са напълно удовлетворени от представените Методика 

за предварителна оценка на риска от наводнения, проекта на актуализирана 

Предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново 

управление и от интерактивно представените РЗПРН. Останалите 33,3% от анкетираните 

посочват, че информацията в тези презентации по-скоро е отговорило на очакванията им.  

 

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 горни поречия на реки Камчия и Провадийска 


