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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 

 
Среща за Бургаски реки и поречия на юг от Бургас, 

12 май 2021 г. 

(Онлайн среща, чрез платформата Zoom) 

 

 

Проектът на актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения 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 39 представителя на заинтересованите страни от 

следните институции: община Бургас, община Малко Търново, община Поморие, община 

Приморско, община Средец, Областна администрация Бургас, Областна администрация 

Ямбол, РДПБЗН Бургас, РДПБЗН Ямбол, РИОСВ Бургас, ОДЗ Бургас, ОДЗ Ямбол, РЗИ 

Бургас, ИАРА, Напоителни системи ЕАД - клон Бургас, Лукойл Нефтохим Бургас, 

Изпълнителна Агенция “Морска администрация“ - Дирекция Бургас, НСОРБ, ДППИ - 

клон – ТП „Пристанище Бургас“, Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор, Военноморски сили на република България, ДПУСЯ, 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“ 

(БДЧР) инж. Десислава Консулова. Тя благодари на всички участници, че са се 

включили в последната среща в електронна среда от предвидените общо три онлайн 

срещи за обществено обсъждане на проекта на актуализирана Предварителната оценка на 
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риска от наводнения (ПОРН) за Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ). Г-

жа Консулова отбеляза, че на тази онлайн среща ще бъдат разгледани и Районите със 

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

Бургаски реки и поречия на юг от Бургас. 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 припомни, че Директивата за наводнения, 

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 и определяне на Районите със значителен 

потенциален риск от наводнения. Вторият етап е създаване на карти на районите под 

заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения. Последният етап е 

разработване на Планове за управление на риска от наводнения, които включват 

програма от мерки за постигане на целите на управление на риска от наводнения. 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 прилагането му и изпълнението на Програмата от мерки. Съгласно 

изискванията на Директивата за наводненията, Планът се преразглежда и актуализира 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. Тя 

припомни, че проектът на актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения е 

публикуван на интернет страниците на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на 17 

март 2021 г., а крайният срок за представяне на мнения и становища е 7 юни 2021 г.  

Г-н Васил Василев (МБВР), водещ експерт от екипа разработил проекта на 

актуализирана 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 
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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. Използваните 

категории за оценка на риска в Директивата за наводненията и съответно в Методиката 

са: човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и културно наследство. Като част от 

Методиката е съставена специализирана анкета за описание на минали наводнения. В 

заключение г-н Василев подчерта, че е съставена специализирана база данни на 

национално ниво за заплахата и риска от наводнения, която би могла да се използва и за 

други анализи, статистики и дейности свързани с риска от наводнения.  

Г-жа Надя Цветкова (МБВР), водещ експерт от екипа разработил проекта на 

актуализирана ПОРН, представи накратко 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 в Черноморски район за басейново 

управление 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 ЧРБУ са регистрирани 148 наводнения, случили се в 141 местоположения. 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 подробно ще бъдат разгледани РЗПРН за Бургаски реки и 

поречия на юг от Бургас.  

Г-жа Галина Байчева (Община Бургас) посочи техническа грешка в паспорта на 
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РЗПРН BG2_APSFR_SE_100: Айтоска р. - от гр. Айтос до гр. Бургас, в който е посочено 

"с. Българово", а трябва да бъде "гр. Българово". Също така поясни, че реката, която 

протича през гр. Българово се казва "Айдере", а не е безименна. 

Г-жа Надя Цветкова (МБВР) отговори, че забележките ще бъдат отразени в 

документите и картите на проекта на ПОРН. 

Инж. Румен Райков (РЗИ Бургас) зададе въпрос дали ще бъде създадена Интернет 

страница с ГИС за цялата страна с данните за Директивата за наводненията. 

Г-жа Жасмина Керанова (БДЧР) отговори, че на този етап на сайта на басейновата 

дирекция са публикувани само данни с РЗПРН. 

Г-жа Кремена Симеонова (МОСВ) допълни, че е открита процедура за разработване на 

информационна система за управление на риска от наводнения, в която е предвидено да 

се съхранява цялата информация и да се използва от всички заинтересовани страни. Към 

настоящия момент има избран изпълнител, но изборът му се обжалва. МОСВ очаква 

решението на ВАС. 

След почивката, в рамките на втората сесия, г-жа Надя Цветкова (МБВР) направи 

интерактивно представяне на деветнадесетте Района със значителен потенциален риск от 

наводнения, попадащи в обхвата на срещата:  

1. РЗПРН Черно море - гр. Обзор (BG2_APSFR_BS_05); 

2. РЗПРН р. Хаджидере - с. Гълъбец (BG2_APSFR_SE_04); 

3. РЗПРН р. Бяла - от с. Гюльовца до с. Оризаре (BG2_APSFR_SE_01); 

4. РЗПРН Черно море - от гр. Свети Влас до гр. Поморие (BG2_APSFR_BS_06); 

5. РЗПРН Айтоска р. - от гр. Айтос до гр. Бургас (BG2_APSFR_SE_100); 

6. РЗПРН р. Чукарска - с. Равнец (BG2_APSFR_SE_03); 

7. РЗПРН Черно море - гр. Бургас (BG2_APSFR_BS_102); 

8. РЗПРН Малджийско дере - с. Полски извор и с. Черни връх 

(BG2_APSFR_MA_101); 

9. РЗПРН р. Русокастренска - от с. Сърнево до с. Константиново 

(BG2_APSFR_MA_01); 

10. РЗПРН Господаревска р. - с. Люлин (BG2_APSFR_MA_02); 

11. РЗПРН Средецка р. - от с. Проход до с. Дебелт (BG2_APSFR_MA_04); 
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12. РЗПРН Факийска р. - от с. Зидарово до устието на реката (BG2_APSFR_MA_100); 

13. РЗПРН р. Факийска - с. Момина църква (BG2_APSFR_MA_03); 

14. РЗПРН Факийска р. - с. Факия (BG2_APSFR_MA_06); 

15. РЗПРН Факийска р. - с. Голямо Буково (BG2_APSFR_MA_05); 

16. РЗПРН Черно море - от гр. Черноморец до гр. Созопол (BG2_APSFR_BS_08); 

17. РЗПРН Черно море - от гр. Приморско до с. Лозенец; Дяволска р. - от с. Ясна 

поляна до гр. Приморско (BG2_APSFR_BS_100); 

18. РЗПРН Черно море - гр. Царево (BG2_APSFR_BS_10); 

19. РЗПРН Младежка р. - с. Младежко (BG2_APSFR_UI_02). 

Инж. Румен Райков (РЗИ Бургас) коментира, че името на реката, която протича през в.с. 

Елените е „Козлушка“, а не както е посочено – „Дращела“. 

Г-н Васил Василев (МБВР) поясни, че реките Козлушка (р. Козлука по едромащабна 

карта 1:5000) и р. Дращела се вливат една в друга над в.с. Елените. За главна е определена 

р. Дращела, защото тя има по-голям водосбор. 

Инж. Румен Райков (РЗИ Бургас) зададе въпрос как е определен здравният риск. 

Г-жа Надя Цветкова (МБВР) отговори, че здравният риск се отчита в подкатегории 

"човешко здраве" и "общество". Чрез критериите и индикаторите в подкатегория 

"човешко здраве" се представят щетите, които касаят това дали в резултат от наводнение 

има загинали и изчезнали, ранени и болни, хора със засегнато лично имущество и 

средства за препитание. Подкатегория "общество" представя спирането на основни 

обществени услуги, в т.ч. здравни, образователни, комунално-битови, услуги свързани със 

защита на населението. Повече информация е налична в актуализираната Методика за 

ПОРН 2020 г. - основен доклад и в Приложение 4: „Критерии и прагове за определяне на 

наводнения със значителни неблагоприятни последици“. 

Г-н Деян Симеонов (Областна дирекция "Земеделие" Бургас) благодари за 

интересните презентации и подкрепи изказаното мнение на презентиращите, че причините 

за разгледаните наводнения не са свързани само с проблеми с язовири и непочистени 

речни корита, с които обикновено се свързват в общественото пространство. Той заяви, че 

иска да се направи допълнително пояснение за поречието на р. Дяволска (РЗПРН 
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BG2_APSFR_BS_100) – западно от ММЦ Приморско, за което в презентацията е било 

посочено, че се води земеделска земя, а всъщност на срещите със заинтересованите страни 

е подадена информация, че не е. Г-н Симеонов поиска да провери дали въпросните 

територии съвпадат със заливаеми земи, в които се среща блатно кокиче. 

Г-н Васил Василев (МБВР) поясни, че на срещите със заинтересованите страни те са 

посочили, че в тази територия има земеделски земи, които обаче се намират в заливаемата 

зона на р. Дяволска и не трябва да се представят като земеделски земи. 

Г-н Деян Симеонов (Областна дирекция "Земеделие" Бургас) потвърди, че тази 

територия е заета от земеделски земи с изключение на летището и фабрика за 

дървообработване и зададе допълнителен въпрос за това дали картите за заплахата, 

създадени в предходния цикъл на приложение на Директивата за наводненията ще бъдат 

актуализирани. 

Г-н Васил Василев (МБВР) поясни, че ПОРН е първи етап от прилагане на ДН, в 

резултат от който се определят само РЗПРН. Във втория етап предстои да бъде направено 

детайлно картиране на заплахата и риска от наводнения и съответно да бъдат 

актуализирани тези от предходния цикъл на приложение на ДН. 

Г-жа Жасмина Керанова (БДЧР) потвърди казаното от г-н Васил Василев. 

Инж. Владимир Кукурин (МБВР) допълни, че в настоящия цикъл на прилагане на ДН е 

възможно да се променят границите на заливните територии, защото моделирането ще се 

извърши по нова методика и ще се използва ново, по-детайлно заснемане на терена. Ще 

бъде подобрено и качеството на хидравличните модели и анализи. 

Г-н Деян Симеонов (Областна дирекция „Земеделие“ Бургас) допълни въпроса си като 

спомена за с. Гълъбец и яз. Порой, нивото на който се държи на ниска кота. Язовирът е 

даден на ВиК оператор и след извършване на ремонт, нивото му ще се покачи и вероятно 

ще достигне до контра дигата. Проблемът, който посочи г-н Симеонов е, че от другата 

страна на контра дигата се намира отводнителната система на с. Гълъбец, в която в 

момента има неработеща отводнителна помпена станция. Той отново поиска 

потвърждение, че заливните територии, които са показани на презентацията не са 

финалните. 

Г-н Васил Василев (МБВР) каза, че предстои да бъде направено по-детайлно картиране 

на заплахата и обхвата на заливните територии ще бъде прецизиран. Той уточни, че 
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заливните територии, които са показани в презентацията са резултат от картирането на 

заплахата от наводнения извършено в първия цикъл от изпълнението на ДН. 

Г-н Деян Симеонов (Областна дирекция „Земеделие“ Бургас) се върна на РЗПРН 

BG2_APSFR_MA_03 при с. Момина църква и язовири Василева кория и Дачковица, като 

отбеляза, че при наводнение през 2014 г. яз. Дачковица е преливал и е имало разрушения 

надолу по течението. Той заяви, че според него, ако такова събитие се повтори, има 

потенциална опасност язовирната стена на яз. Дачковица да се скъса. Г-н Симеонов каза, 

че ще изпрати данни за минали наводнения, които са се случили в този район. Също така 

попита дали достъпа до спътниковите снимки от Сентинел е свободен. 

Г-н Васил Василев (МБВР) потвърди, че достъпа до спътниковите снимки от Сентинел е 

свободен и допълни, че представляваната от него организация - Геополиморфик Клауд е 

представител на Програмата за наблюдение на Земята на ЕС за България и в това си 

качество редовно организира безплатни обучения и семинари. Г-н Василев предложи да 

изпрати и допълнителна информация за Програма Коперник при интерес. По отношение 

на с. Момина църква, г-н Василев уточни, че експертите от община Средец са подали 

информация, че в изследвания период 2011-2019 г. не са се случили наводнения. При 

скъсване на който и от двата язовира биха настъпили сериозни проблеми в селото, защото 

те са разположени непосредствено над него. Затова и в настоящия проект на ПОРН двата 

язовира - Василева кория и Дачковица, са предвидени за изследване на инфраструктурно 

наводнение - скъсване на язовирна стена, поясни г-н Василев. 

Г-н Деян Симеонов (Областна дирекция „Земеделие“ Бургас) потвърди, че към 

настоящия момент няма информация за проблеми с двата язовира. По-скоро е необходимо 

изясняване на потенциалната заплаха от бъдещо скъсване на двете язовирни стени. Г-н 

Симеонов зададе допълнителен въпрос относно анкетите за описание на минали 

наводнения и това как се обработват така, че да не се получи дублиране на информацията, 

ако повече от една институция подаде информация за едно и също събитие. 

Г-н Васил Василев (МБВР) отговори, че в началото идеята е била информацията от 

анкетите за минали наводнения да се извлича от тях автоматично и да се попълва в база 

данни. Но в процеса на извършване на анкетното изследване се оказало, че институциите 

не са спазили инструкциите за попълване и се е наложило ръчно въвеждане на 

информацията. Цялата информация се е попълвала в екселска база данни. Г-н Василев 

показа структурата на базата данни за БД "Черноморски район" и обясни структурата й. 

Всяко минало наводнение има уникален идентификационен номер, който го различава от 
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останалите събития. В отделните листове (sheets) се съхранява различна информация за 

събитията. В първия има обща информация - време на възникване, източник, механизъм и 

характеристики на наводнението, наводнена територия и източници на информация. 

Именно тук са посочени и източниците, от които е получена информация за събитието - 

общини, ПБЗН, ВиК оператор и др. Ако за едно и също събитие е подадена информация 

от различни институции, анкетите се преглеждат и информацията се обобщава. 

Подаването на информация от различни институции е очаквано, защото всяка една от тях 

има различни отговорности по отношение на наводненията, отбеляза г-н Василев. Във 

втория лист е попълнена информация за всяка отделна щета за всяко конкретно събитие. В 

базата данни освен описание на наводненията се извършва и автоматична класификация 

на наводненията по значимост на неблагоприятните последици от тях, каза още той. 

Г-н Деян Симеонов (Областна дирекция „Земеделие“ Бургас) попита каква е 

възможността анкетите за описание на минали наводнения да се попълват в електронна 

форма и да са достъпни за редакция едновременно от различни институции, например в 

Google drive. 

Г-н Васил Василев (МБВР) се съгласи с г-н Симеонов, че този начин за попълване на 

анкетите е по-подходящ и допълни, че това може да се случи през новата Информационна 

система за управление на риска от наводнения. 

Г-жа Кремена Симеонова (МОСВ) благодари за предложението на г-н Симеонов и каза, 

че МОСВ работи усилено в тази посока. От друга страна г-жа Симеонова отбеляза, че при 

попълване на информация за минали наводнения от съществено значение е и 

верификацията на подадените данни. Към настоящия момент МОСВ разполага с подобна 

система, но за попълване на информацията за напредъка в изпълнението на мерките 

предвидени в ПУРН. 

Срещата беше закрита от г-жа Жасмина Керанова (БДЧР), която благодари на 

презентаторите и участниците. Тя отбеляза, че това е последната от предвидените три 

онлайн срещи, част от обществените консултации на ПОРН за Черноморски район за 

басейново управление. Г-жа Керанова подчерта, че консултациите продължават до 7 юни 

2021 г. и всички заинтересовани страни могат да представят своите становища по 

обсъжданите документи до тогава писмено – по пощата или чрез имейл до БДЧР.  

Участниците в срещата изразиха висока удовлетвореност от предоставената информация 

по време на срещата. Най-голяма е удовлетвореността от Интерактивното представяне на 

отделните РЗПРН, като 46,7% от анкетираните посочват, че са напълно удовлетворени от 
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информацията получена за Районите със значителен потенциален риск от наводнения, 

други 46,7% заявяват че презентацията по-скоро е отговорила на техните очаквания, 6,6% 

не могат да преценят в момента. 40% от участниците в срещата попълнили анкетата 

заявяват, че презентациите на Методика за предварителна оценка на риска от наводнения 

и Предварителна оценка на риска от наводнения за района за басейново управление са 

отговорили напълно на техните очаквания. Останалите 60% от анкетираните заявяват, че 

тези две презентации по-скоро са отговорили 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 поречията на Бургаски реки и поречия на юг от Бургас 


