
 

 

 

 

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C02:  

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

 

 

 

 
 

Европейски съюз 
Европейски структурни 

и инвестиционни 
фондове 

 
ПРОТОКОЛ 

от обществено обсъждане на проект на Предварителна оценка на риска от 
наводнения и Райони със значителен потенциален риск от наводнения в 

Западнобеломорски район за басейново управление 
 

Среща за поречията на реките Места и Доспат 
19 май 2021 г. 

(Онлайн среща, чрез платформата Zoom) 

 

 

Проектът на Актуализираната предварителната оценка на риска от наводнения за 

Западнобеломорски 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 21 представителя на заинтересованите страни от 

следните институции: община Банско, община Сатовча, община Сърница, Областна 

администрация Смолян, РДПБЗН Смолян, Дирекция "Национален парк Пирин", РЗИ 

Смолян, ЮЦДП - гр. Смолян, НИМХ Кюстендил, Държавно предприятие "Управление и 

стопанисване на язовири" - Регионално поделение Благоевград, Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“, Световна банка, Министерство на околната среда и водите.   

 

Срещата беше открита от г-жа Нели Гоцева – Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район”. Тя поздрави участниците в срещата и отбеляза, че тази 

среща за поречията на реките Места и Доспат е третата и последна онлайн среща от 

обществените консултации на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и 

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Г-жа Гоцева представи 

програмата, основните цели и очаквани резултати от срещата. Тя припомни, че проектът 
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на актуализираната ПОРН и РЗПРН са публикувани на интернет страницата на Басейнова 

дирекция „Западнобеломорски район“ и на страницата на Министерство на околната среда 

и водите за обществени консултации на 17 март 2021 г., а крайният срок за представяне на 

становища по документите е 7 юни 2021 г. Г-жа Гоцева отбеляза, че има съществени 

промени в процеса на планиране управлението на риска от наводнения в сравнение с 

първия цикъл, като посочи, че от 2020 г. има нова, актуализирана методика, която е 

приложена при разработването на актуализираната Предварителна оценка на риска от 

наводнения. Ново във втория цикъл на планиране на управлението на риска от наводнения 

са разглеждането на поройните наводнения, разработена е нова анкета за минали 

наводнения, както и актуализирани критерии за оценка на риска. Г-жа Гоцева отбеляза, че 

с актуализацията на ПОРН са преразгледани съществуващите РЗПРН, които се запазват в 

по-голямата си част, като има определени 3 нови района със значителен потенциален риск 

от наводнения и те са за поречията на реките Места и Доспат.  

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

Предварителна оценка на риска от наводнения представи накратко Методиката за ПОРН. 

Той отбеляза, че целта на Предварителната оценка на риска от наводнения, като част от 

процеса на актуализация на Плана за управление 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 

през 2020 г.) актуализира нормативните документи, използвани при първото докладване 

на Директива за наводненията (ДН) през 2011-2013 г. 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.  
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Г-жа Надя Цветкова (МБВР) водещ експерт от екипа разработил проекта на 

актуализирана ПОРН, представи накратко проекта на актуализирана Предварителна 

оценка на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление. Г-

жа Цветкова поясни, че целта на Предварителна оценка на риска от наводнения е 

определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения, за които 

съществува значителен потенциален риск от наводнения и вероятност за значителен 

потенциален риск от наводнения. 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 65 институции и организации. В допълнение са проведени и 

две работни срещи в Перник и Благоевград. Г-жа Цветкова благодари на заинтересованите 

страни, които са се отзовали на запитванията и срещите, като същевременно отбеляза 

недостатъчно високия процент на заинтересовани страни, които са предоставили данни – 

58%. Тя представи обобщение на данните, според което в периода 2011 – 2019 г. в 

Западнобеломорски район за басейново управление са регистрирани 87 наводнения, 

случили се в 97 местоположения. Информацията за минали наводнения беше детайлно 

представена и по основни поречия в ЗБРБУ. 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 в Западнобеломорски район за 

басейново управление са определени 17 Района със значителен потенциален риск от 

наводнение, от които 3 нови.  

Експерт от община Сърница отбеляза, че през последните няколко години в поречието 

на р. Доспат в рамките на община Сърница, са наблюдавани няколко незначителни 

наводнения, като посочи с. Побит камък, в което реката минава близо до урбанизираната 

територия, както и че през м. януари 2021 г. е имало няколко заливания на селскостопански 

сгради. Експертът от община Сърница изказа мнение, че е необходимо почистване на р. 

Доспат и евентуално включване като РЗПРН. 
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Г-жа Надя Цветкова (МБВР) отговори, че на проведената работна среща по изготвяне на 

проекта на ПОРН, представители на община Сърница са присъствали и са взели активно 

участие в описание на всички проблемни места свързани с наводнения в рамките на 

общината. Тази работна среща е проведена в края на 2019 г. Подадената информация е 

описана в документите на проекта на ПОРН и експертите от Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“ разполагат с нея. Конкретно за с. Побит камък г-жа Цветкова 

представя Приложение 5 „Списък с наводнения 2011-2019“ и показва информацията 

попълнена за населеното място. Причината с. Побит камък, както и други населени места 

в общината, за които е подадена информация за минали наводнения в периода 2011-2019 

г., да не са включени в РЗПРН е, че описаните неблагоприятни последици от тях не 

надхвърлят праговете за значимост, посочени в Методиката за ПОРН 2020 г. Г-жа 

Цветкова допълни, че приложението на Директивата за наводненията е цикличен процес, 

който се повтаря на всеки 6 години. През този период експертите от община Сърница могат 

да описват случаите на минали наводнения на територията си в специално създадените 

анкети за описание на минали наводнения и да ги изпращат до Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“. При изпълнение на следващия цикъл на ДН, постъпилата 

информация ще бъде анализирана и населените места, за които се отнася ще бъдат 

включени в РЗПРН, ако неблагоприятните последици от наводнения в тях надхвърлят 

праговете за значимост. 

Г-жа Бойка Кирякова (РДПБЗН Смолян) зададе уточняващ въпрос по отношение на 

Приложение 10 „Определени РЗПРН“. Тя попита какво означава "създаване" за един 

РЗПРН.  

Г-жа Надя Цветкова (МБВР) отговори, че в Приложение 10 е посочена промяната на 

всеки РЗПРН спрямо предходния цикъл на Директива за наводненията. Когато е посочено 

„създаване“ се има предвид, че РЗПРН е създаден в настоящия цикъл на ДН и не е 

съществувал в предходния. 

Инж. Харизан Тамахкяров (Държавно предприятие Управление и стопанисване на 

язовири - Регионално поделение Благоевград) зададе въпрос за това как ще се 

процедира с по-малките язовири, които са класифицирани като първа степен на 

потенциална опасност, ще бъдат ли те отразени в РЗПРН и какво трябва да се прави за тях 

оттук нататък. 

Инж. Владимир Кукурин (МБВР) отговори, че всички малки язовири са изследвани 

според критериите, които са заложени в Методиката за ПОРН 2020 г. Той поясни, че 

класификацията на язовирите по степен на потенциална опасност е заложена в наредба и 
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в Закона за водите с оглед експлоатацията им и обслужва съвсем различни цели от тези 

заложени в Директива за наводненията. Затова и критериите, които се използват в 

класификацията по степен на потенциална опасност са различни от тези в Методиката за 

ПОРН 2020 г. Независимо от степента на потенциална опасност, в която са 

класифицирани, всички язовири са преминали през класификацията заложена в 

Методиката за ПОРН 2020 г. и са взети предвид в настоящия анализ. 

Инж. Харизан Тамахкяров (Държавно предприятие Управление и стопанисване на 

язовири- Регионално поделение Благоевград) допълни въпроса си като попита дали 

заливните територии, които тези язовири създават, ще бъдат отразени в ПУРН.  

Инж. Владимир Кукурин (МБВР) отговори, че за язовирите, които попадат в РЗПРН ще 

бъдат изследвани заливните зони, ще бъде направен анализ на риска и накрая ще бъдат 

предложени мерки. Това ще бъде направено през следващите етапи на приложение на 

Директива за наводненията, а именно картиране на заплахата и риска от наводнения и 

изготвяне на План за управление на риска от наводнения (ПУРН). За малките язовири, 

които не попадат в РЗПРН, такива изследвания няма да бъдат провеждани. 

Инж. Харизан Тамахкяров (Държавно предприятие Управление и стопанисване на 

язовири- Регионално поделение Благоевград) попита дали в следващите етапи от ДН 

ще бъдат налични заливните зони за тези язовири в ПУРН. 

Инж. Владимир Кукурин (МБВР) потвърди и допълни, че в проекта на ПОРН са 

посочени язовирите, които са потенциален източник на заплаха и риск от наводнения. 

Според изискванията на Директива за наводненията за тях ще се разгледа сценарий 

разрушаване на язовирната им стена, за който те ще бъдат моделирани и впоследствие ще 

бъдат определени мерки. 

Г-н Васил Василев (МБВР) допълни, че информация за това, кои язовири са включени за 

изследване в проекта на ПОРН може да бъде намерена в Приложение 10: „Определени 

РЗПРН“, както и в картите на всеки РЗПРН (Приложение 14 „Карти“). В тези приложения 

е посочен сценария, по който те ще бъдат изследвани: преливане или скъсване на язовирна 

стена. Г-н Василев каза, че в процеса на изготвяне на проекта на ПОРН информация за 

хидротехническото състояние на язовирите е събирана от различни институции, които са 

собственици и отговорни за експлоатацията им - общини, РД ПБЗН, „Напоителни 

системи“ ЕАД и др. Тази информация е взета предвид при определянето на това кои 

язовири да бъдат включени в РЗПРН. 

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

интерактивно представяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения, 



 

 

 

 

 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C02:  

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

 

 

 

 
 

Европейски съюз 
Европейски структурни 

и инвестиционни 
фондове 

попадащи в обхвата на срещата: 

1. РЗПРН р. Места - гр. Якоруда (BG4_APSFR_ME_04); 

2. РЗПРН Бела р. - гр. Разлог (BG4_APSFR_ME_03); 

3. РЗПРН р. Глазне - от гр. Банско до с. Баня (BG4_APSFR_ME_02); 

4. РЗПРН Неврокопска р. - гр. Гоце Делчев (BG4_APSFR_ME_100); 

5. РЗПРН р. Места - гр. Хаджидимово (BG4_APSFR_ME_101); 

6. РЗПРН р. Трапско дере - с. Сатовча (BG4_APSFR_ME_01); 

7. РЗПРН р. Доспат - гр. Доспат (BG4_APSFR_DO_100). 

Г-жа Стефка Гарова (Областна администрация Смолян) зададе два въпроса. Първият 

бе свързан с това дали с. Барутин се запазва като рисков район, защото там са наблюдавани 

често наводнения. Вторият въпрос бе свързан с това как може да се достъпи интерактивната 

карта показана във втората част на срещата. 

Г-жа Надя Цветкова (МБВР) отговори на първия въпрос като каза, че ситуацията в 

населеното място е била подробно обсъдена с експерти от община Доспат по време на една 

от срещите със заинтересованите страни за изготвяне на проекта на ПОРН. Описани са 

подробно всички места (реки и дерета), от които са настъпвали наводненията, както и 

засегнатите зони. В последните няколко години в населеното място са изпълнени няколко 

сериозни инфраструктурни проекта, насочени към намаляване на риска от наводнения, в 

т.ч. корекции на основни реки, по които е идвала водата, както и почиствания. В резултат 

от тези мерки, експертите от община Доспат са заявили, че няма нови случаи на наводнения. 

Затова с. Барутин не е включено в РЗПРН. 

Г-н Васил Василев (МБВР) отговори на втория въпрос като поясни, че в рамките на 

проекта на ПОРН е изготвена специализирана база данни, отразяваща използваните данни 

и резултатите от проекта. Тази база данни е използвана в интерактивната карта на основата, 

на която са били представени РЗПРН във втората част на срещата. Тази база данни е 

предоставена на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Тя не е публикувана на 

сайта на басейновата дирекция, защото е предназначена за по-специализирано ползване. 

Г-жа Стефка Гарова (Областна администрация Смолян) каза, че се е опитала да отвори 

данните качени на сайта на басейновата дирекция, но не е успяла, защото изискват 

специализиран софтуер. 

Г-жа Надя Цветкова (МБВР) поясни, че данните, които г-жа Гагова не е успяла да отвори 

са различни от тези, за които говори г-н Василев. Първите са данни за определените в 
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проекта на ПОРН райони със значителен риск от наводнения. Те са качени на Интернет 

страницата на басейновата дирекция в Приложение 13 „ГИС данни“. Тези данни са във 

формат kmz и могат да се отворят с безплатния софтуер Google Earth Pro 

(https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html?hl=en-GB ). Работата с Google Earth 

Pro не изисква специални умения. Специализираната база данни създадена за проекта на 

ПОРН, за която говори г-н Василев, е налична в басейновата дирекция и може да бъде 

предоставена при запитване. Тази база данни може да бъде отворена, както с безплатния 

софтуер QGIS (https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html ), така и с платения 

ArcGIS Desktop (https://desktop.arcgis.com/en/ ), чрез който беше направена и презентацията 

на РЗПРН във втората част на срещата, уточни г-жа Цветкова. Тя допълни, че и двата 

софтуерни продукта изискват по-специализирани умения за работа с тях. 

Срещата беше закрита от г-жа Нели Гоцева от Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“. Тя благодари на участниците в срещата за активното им 

участие в дискусиите и на презентаторите за изчерпателното представяне на Методиката за 

ПОРН, проекта на ПОРН и РЗПРН.  

Участниците в срещата изразиха висока удовлетвореност от предоставената информация 

по време на срещата. В попълнените анкети за обратна връзка 75% от представителите на 

заинтересованите страни заявяват, че представената в двете сесии информация отговаря 

напълно на очакванията им и е дала търсената информация. Останалите 25% от участвалите 

в анкетата също оценяват положително презентациите на Методиката за предварителна 

оценка на риска от наводнения и на Предварителна оценка на риска от наводнения за РБУ, 

както и интерактивното представяне на отделните РЗПРН, като заявяват, че те 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 реките Места и Доспат 


