
Извадки от писмото на Николай Нанков – заместник-министър на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството относно  предприемане на незабавни 

действия за предотвратяване на риска от последващи аварийни и бедствени 

ситуации в района на вилна зона „Фиш-Фиш”, община Балчик, получено в 

Областна администрация Добрич на 17.04.2015 г. 

 

„С писмо изх. № 70-00-1269/ 12.02.2015 г. Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството изиска от всички отговорни институции да извършат 

проверка по подадени сигнали във връзка с активизираните свлачищни процеси на 

територията на вилна зона „Фиш-Фиш”, община Балчик и да предприемат съответните 

действия в рамките на техните правомощия. 

Вследствие на извършения от комисията оглед на място, на засегнатите и 

застрашени имоти в района на вилната зона са констатирани следните факти: 

Свлачището във вилна зона „Фиш-Фиш” е делапсивно и активно, с дължина по 

посока на движението 70 м и ширина по фронта 190 м. 

Основни причини за активизираните свлачищни процеси са преовлажняване на 

земната основа, вследствие на засилен приток от подземни води и евентуалното им 

покачване, приток на повърхностни води, както и пряка инфилтрация на валежи в 

свлачището, ниските филтрационни свойства на глините, липсата на канализация за 

битови и дъждовни води и др. Подхранването на подземните води и засиления приток се 

дължат на периодични обилни валежи, приток от битови води, поради липсата на улична 

канализация в района, вероятни аварии по водопроводи по улиците и имотите. 

Свлечените земни маси се изсипват по стръмния склон към морето и затрупват 

брегоукрепителната дамба. Налице са множество пукнатини напречно и надлъжно по 

пътното платно в участък от 60-70 м на път DOB 1149 (к. к. Албена - Балчик). 

В тези граници са засегнати и безвъзвратно унищожени 7 имота със сградите и са 

застрашени пряко 22 броя имоти с прилежащите им сгради и инфраструктура. 

Инженерно-геоложките условия в района предполагат по-нататъшно развитие и 

разширяване на свлачището по склона към вилната зона и цялостно дестабилизиране на 

територията. Няма условия за стабилизирането му по естествен път. 

При очаквано развитие на процесите са застрашени още около 9-10 имота и 

вилните сгради в тях. 

След извършения оглед и анализ на осъществените мерки, са взети следните 

решения, отразени в Протокол вх. № 93-75-3/09.03.2015 г. на Комисията. 

1. Община Балчик 

 Да предприеме действия за актуализиране на сигнализацията на свлачището във 

връзка с разрастването му по ул. „2-ра”, у „3-та”, ул. „4-та”, ул. „5-та”; 

 Да предприеме действия за предупреждаване на собствениците за опасност от 

разрастване на свлачището към имотите и опасност от обитаване на сградите; 

 Да се сигнализират изсипващите се земни маси на брегоукрепителната дамба под 

свлачището и се сложи указание за опасност от преминаване на хора. 

2. „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич 

 Да спре временно водоподаването в района, заключен межди ул. „1-ва”, ул. „4-та” и 

ул. „10- та”, като се следи поведението на водите в безотточните форми под 

свлачищния отстъп — за евентуалното им понижение или изчезване; 

 Да предприеме необходимите действия за извършване на цялостна ревизия на 

уличните водопроводи и тези в имотите за аварии и течове по ул. „1-ва”, ул. „2-ра”, 

ул. „3-та”, ул. „4- та” и ул. „10-та”; 

 Да се направи просека и осигури достъп до главния свлачищен отстъп под ул. „20-

та”, в.з. „Изгрев”, където е регистриран водоприток, за изясняване на неговия 



произход; 

 Да предприеме необходимите действия за извършване на цялостна ревизия на 

уличните водопроводи и тези в имотите за аварии и течове по ул. „7-ма”, ул. „20-та”, 

ул. „22-ра”, ул. „8-ма” и ул. „9-та” във вилна зона „Изгрев”; 

3. „РЗИ“ Добрич 

 При замърсяване на вилна зона „Фиш-Фиш”, включително изтичане на отпадни води 

и аварии по водопроводната мрежа, да се предприемат своевременно мерки от 

съответните институции с оглед отстраняването им, като същевременно се уведоми и 

РЗИ Добрич. 

Дългосрочни мероприятия: 

 Да се изпълнят проекто-проучвателни рапботи /ППР/ - инженерно-геоложко 

проучване и проект са обща укрепителна схема, с последващо реализиране; 

 Да се изгради улична канализация за битови и дъждовни води във вилни зони „Фиш-

Фиш” и „Изгрев”, като част от укрепителните мероприятия на свлачището. 

 

Във връзка с писмо изх. № 70-00-1269/12.02.2015 г. на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, в момента се извършва проверка от страна на Дирекцията 

за национален строителен контрол за законосъобразността на извършеното строителство 

в засегнатия и застрашен от свлачищни процеси район. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството с голяма 

загриженост отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на 

свлачищните процеси в района и трайно стабилизиране на територията и ще подкрепи 

община Балчик пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

(МКВП) към Министерски съвет, във връзка с внесената от нея документация с искане за 

финансиране, съгласно Правилника за организацията и дейността на МКВП. 

Във връзка с настъпилите стихийни бедствия, вследствие на силните ураганни 

ветрове, бури и поройни дъждове от 30 януари и продължили в началото на месец 

февруари 2015 г., от МРРБ са предоставени на Министерството на вътрешните работи с 

писмо изх. № 90-05-163/3 от 27.02.2015 г. предложения за финансиране на дейности за 

неотложни възстановителни и укрепителни мероприятия в района на „Фиш - Фиш“ по 

линия на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 

С оглед недопускане на бедствени и аварийни ситуации, обстановката в района се 

следи регулярно от специалистите на „Геозащита“ ЕООД - Варна. 

Предвид изложеното, Ви уверявам, че ще продължат усилията и компетентните 

действия на отговорните институции както в краткосрочен, така и в дългосрочен план за 

осигуряване безопасността на района.“ 


