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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 

Западнобеломорски район за басейново управление 
 

Среща за долно поречие на река Струма, 
27 април 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 28 представителя на заинтересованите страни от 

следните институции: община Симитли, община Струмяни, РДПБЗН Благоевград, ДНП 

Рила, РДГ Благоевград, РДНСК Благоевград, ОДЗ Кюстендил, ЛУКОЙЛ България ЕООД, 

БЧК Благоевград, ВиК ЕООД Благоевград, Сдружение “Съюз на производителите на 

екологична енергия - БГ” Благоевград, НИМХ Кюстендил, ДАМТН, ЮЗДП, Басейнова 

дирекция „Западнобеломорски район“, Световна банка, Министерство на околната среда 

и водите.   

 

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

„Западнобеломорски район”. Тя представи програмата и целите на срещата и припомни, 

че проектът на актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и 

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Западнобеломорски 

район за басейново управление са публикувани на интернет страницата на Басейнова 

дирекция „Западнобеломорски район“ и на страницата на Министерство на околната среда 
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и водите за обществени консултации на 17 март 2021 г. Крайният срок за представяне на 

становища по проекта на ПОРН и РЗПРН е 7 юни 2021 г. Г-жа Гоцева отбеляза, че 

изготвянето на актуализираните ПОРН и РЗПРН е първи етап от втория цикъл на процеса 

на един цялостен процес по планиране на управлението на риска от наводнения по 

Директивата за наводненията (ДН). Тя подчерта, че при изготвянето на актуализираната 

Предварителна оценка на риска от наводнения има промяна в сравнение с първия цикъл, 

като посочи, че тази предварителна оценка е осъществена по актуализирана методика от 

2020 г. Като нов момент във втория цикъл на планиране на управлението на риска от 

наводнения г-жа Гоцева отбеляза разглеждането на поройните наводнения, които не са 

били обект на изследване при първия цикъл. Друг съществен принос от процеса на 

актуализация на ПОРН е изготвянето на нова изчерпателна анкета за събиране на 

информация за минали наводнения и систематизирането на цялата събрана информация в 

една огромна база данни, която ще може да бъде използвана и занапред от Басейновата 

дирекция. Г-жа Гоцева съобщи, 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 в Западнобеломорски район 

за басейново управление. Г-жа Гоцева подчерта, че мнението и препоръките на 

заинтересованите страни са важни за изготвянето на обсъжданите документи и призова 

участниците да бъдат активни, да задават въпроси и да правят коментари, за да се получи 

ползотворна дискусия.  

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 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 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 
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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. 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 Западнобеломорски 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 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. 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, като в следващата 

презентация подробно ще бъдат разгледани РЗПРН за долното поречие на река Струма.  

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

представяне на петте Района със значителен потенциален риск от наводнения, попадащи в 

обхвата на срещата: 

1. РЗПРН р. Струма и р. Благоевградска Бистрица - гр. Благоевград 

(BG4_APSFR_ST_05); 

2. РЗПРН р. Струма - от гр. Симитли до с. Черниче (BG4_APSFR_ST_04); 

3. РЗПРН р. Струма - от гр. Кресна до с. Сливница (BG4_APSFR_ST_03); 
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4. РЗПРН р. Струма - с. Струмяни и с. Микрево (BG4_APSFR_ST_02); 

5. РЗПРН р. Санданска Бистрица - гр. Сандански (BG4_APSFR_ST_01). 

Г-н Георги Сарафов (РДПБЗН Благоевград) отправи въпрос защо към анализирания 10-

годишен период не се добавят данните и от предходния период на изследвания по 

Директивата за наводненията, тъй като останал с впечатлението, че всеки период на 

прилагане на ДН се изследва самостоятелно без да се взимат предвид данните от 

предходния. 

Г-н Васил Василев (МБВР) отговори, че данните от предишния период на прилагане на 

Директивата за наводненията са взети предвид при анализите при изготвяне на 

актуализираната ПОРН. Конкретно за миналите наводнения, в анкетата за описание на 

минали наводнения, освен тези станали в изследвания период 2011-2019 г., 

заинтересованите страни са можели да опишат и наводнения случили се по-рано. За 

последните се предполага, че вече е била събрана информация в предишния цикъл от 

прилагането на ДН. В случай, че е било установено, че те липсват в базата данни на 

басейновата дирекция, са добавяни своевременно.  

Г-н Георги Сарафов (РДПБЗН Благоевград) отправи въпрос и по отношение на яз. 

Стойковци, разположен западно от гр. Благоевград. Той отбеляза, че язовирът няма 

собствен водосбор и няма данни да е предизвиквал наводнение в минал период. Въпреки 

това той е с голям обем и последиците от скъсване на язовирната му стена биха били 

сериозни. Въпросът бе дали е възможно в рамките на дейностите по прилагане на 

Директивата за наводненията да се направи моделиране на потенциалните заливни зони, 

които биха се получили вследствие на скъсване на язовирната стена на язовира?  

Г-н Васил Василев (МБВР) отговори, че язовирите се анализират по време на ПОРН, ако 

за тях е постъпила информация, че са в технически неизправно състояние или се намират 

в аварийно или предаварийно състояние. За яз. Стойковци няма такава информация и 

затова той не е предвиден за изследване на инфраструктурен тип наводнение. 

Проф. Николай Лисев (МБВР) допълни, че към настоящия момент има няколко агенции, 

които се занимават със сигурността на язовирите в страната. Преди години подобни 

анализи за ефекта от скъсване на язовирни стени е правила агенцията по бедствия и аварии. 

В момента всеки голям язовир има т.нар. авариен план. В рамките на този план трябва да 

се пресметнат и моделират потенциалните заливаеми зони при скъсване на съответната 

язовирна стена. Тази информация периодично трябва да бъде актуализирана, за което 

проф. Лисев апелира към отговорните ведомства да задълбочат работата си и в тази посока. 

Периодичната актуализация на аварийните планове на язовирите (на напр. 10-12 години) 
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е необходима, защото с течение на времето се променя силно хидроложката обстановка, 

количеството на валежите, земното покритие, залесеността и др. Следва да бъде 

актуализирана хидроложката и хидравличната осигуреност на язовирите. При големите 

язовири има въведен ред в това отношение в лицето на предприятията Язовири и Каскади 

и Напоителни системи ЕАД. Проблемът стои при малките язовири, отбеляза проф. Лисев. 

В настоящия момент Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ 

извършва огромна работа по инвентаризацията на язовирите. Броят на малките язовири в 

страната е над 6000. Всеки от тях  трябва да бъде паспортизиран, да му бъдат заснети 

чашата, язовирната стена, съоръженията за отвеждане на високите води. След като 

инвентаризация бъде направена, резултатите от нея е добре да се вземат предвид при 

следващи актуализации на ПОРН. Към настоящия момент тази задача е извън обхвата на 

ПОРН и изпълнението на ДН. 

Г-жа Нели Гоцева (БД „Западнобеломорски район“) допълни, че яз. Стойковци е 

собственост на Напоителни системи ЕАД и с последните изменения на Наредба 37, той е 

обявен за отглеждане на аквакултури, а преди това е бил използван за любителски риболов. 

Информацията на басейновата дирекция е, че язовирът е в технически изправно състояние. 

Тъй като той се използва за развитие на стопанска дейност, трудно би могъл да се използва 

за поемане на високи води. 

Г-н Георги Сарафов (РДПБЗН Благоевград) потвърди, че язовирът е технически 

изправен и допълни, че поради това, че няма собствен водосбор, той би причинил 

наводнение само при скъсване на язовирната му стена. По отношение на това, кой трябва 

да моделира заливната територия при такова събитие, г-н Сарафов цитира новата наредба 

от 2020 г. по отношение на язовирите и язовирните стени, според която те се класифицират 

по нива на опасност, които се определят от междуведомствена комисия назначена от 

областния управител. Комисията определя потенциалните обекти, които биха били залети, 

а собственика на язовира  - картира заливната територия. Г-н Сарафов изказа мнение, че 

не е във възможностите на междуведомствената комисия да определи териториите на 

заливане и попита предвид това, че при изпълнение на Директивата за наводненията се 

извършват такива моделирания, на база актуални и обективни параметри, възможно ли е 

това да се направи тук. 

Инж. Владимир Кукурин (МБВР) направи уточнението, че междуведомствената 

комисия извършва класификацията на язовирите на база доста по-опростена оценка от 

тази, която се използва в Методиката за ПОРН 2020 г. Комисията оценява съвсем общо 

какви са рецепторите на риска при потенциална заливаема зона, която към момента на 
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изготвяне на тази оценка е неясна. За язовирите, които попадат в първа категория на 

потенциална опасност по цитираната наредба, трябва да се направи това картиране. В 

Закона и Наредбата е посочено, че това е задължение на собственика на язовира. 

Собственикът често няма капацитет да извърши това картиране и така тази отговорност се 

прехвърля към оператора на язовира. Инж. Кукурин изказва мнение, че за всички язовири, 

които комисията е класифицирала като потенциално опасни следва да бъде направено 

картиране на потенциалните заливаеми зони от съответния оператор и след това тези карти 

да се анализират по-подробно и да се оцени необходимостта от включването им в РЗПРН. 

Г-жа Николина Георгиева (ДНП "Рила") отправя въпрос дали е правен анализ за висока 

вълна по р. Благоевградска Бистрица. 

Г-жа Надя Цветкова (МБВР) отговори, че реката е включена в анализите още в 

предишния цикъл на изпълнение на ДН. Направено е моделиране за три обезпечености – 

5%, 1% и 0.1%. В настоящия проект на ПОРН е предвидено моделирането да бъде 

повторено с нов и по-точен цифров модел на релефа. 

Г-н Васил Василев (МБВР) допълни, че картите от моделирането от предишния цикъл на 

изпълнение на ДН са налични на Интернет сайта на басейновата дирекция. 

Срещата беше закрита от г-жа Нели Гоцева, която благодари на презентаторите и 

участниците в срещата. Тя припомни, че проектът на актуализираната ПОРН и РЗПРН са 

публикувани на интернет страниците на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ 

и на Министерство на околната среда и водите за обществени консултации, като крайният 

срок за представяне на становища е 7 юни 2021 г. Г-жа Гоцева допълни, че 

заинтересованите страни могат да се запознаят с тези документи – ПОРН и РЗПРН за 

Западнобеломорски район за басейново управление и на място – в Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“. Тя отново призова за активна обратна връзка от 

заинтересованите страни, в която да споделят своите впечатления и предложения по тези 

документи чрез всички предоставени за това възможности – по поща и електронна поща 

на БДЗБР, чрез онлайн анкетата и чрез участие в следващата среща от обществените 

консултации на ПОРН и РЗПРН за Западнобеломорски район за басейново управление.    

Участниците в срещата изразиха висока удовлетвореност от предоставената информация 

по време на срещата. В попълнените анкети за обратна връзка 66,7%  от представителите 

на заинтересованите страни заявяват, че представената по време на срещата информация 

отговаря напълно на очакванията им и е дала търсената информация. Останалите 33,3% от 

участвалите в анкетата също оценяват положително получената от трите презентациите на 

срещата информация, като заявяват, че те по-скоро са отговорили на очакванията им.  
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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 долно поречие на река Струма 


