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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

С прилагането на Директива 2007/60/ЕО за оценката и управлението на риска от 
наводнения (Директива за наводненията) се създава рамка за оценка и управление на 
наследство и стопанската дейност, чиято основна цел е намаляване на 
неблагоприятните последици за човешкото здраве, околна среда, културното 
наследство и стопанската дейност. Управлението на риска от наводнения се извършва 
на основата на речния басейн като се прилага принципът за солидарност. 

Директивата за наводненията е транспонирана в българското законодателство и по-
конкретно в Закона за водите (ДВ, брой 61 от 2010г. (ДВ, брой 61 от 2010 г. глава ІХ, 
Раздел ІІ). Изискването на директивата е да оценят дали всички водни течения и 
крайбрежието линии, които  са изложени на риск от наводнения и да се нанесат на 
карта разпространението на наводнението при различни сценарии, стопанските активи 
и хората в риск в тези области и да се предприемат адекватни и координирани мерки 
за намаляване риска от наводнения  

• Цел и съдържание на доклада 

Основната цел на разработвания проект е намаляване на риска от наводнения за 
Източнобеломорския район чрез разработване на ПУРН и изготвяне на Картите на 
районите под заплаха и Картите на районите с риск от наводнения, в съответствие с 
Директива 2007/60/ЕО, имаща за цел подобряване управлението на риска от 
наводнения и намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, 
околна среда, културното наследство и стопанската дейност. За постигане на тази цел 
е необходимо да бъдат извършени необходимите проучвания, изследвания и анализи 
и въз основа на резултатите от тях да бъдат изготвени  съответните карти. 

Предмет на разработката е подготовка на карти на районите под заплаха от 
наводнения по чл. 146е от Закона за водите и карти на районите с риск от наводнения 
по чл.146ж от Закона за водите за територията на Източнобеломорския район на 
управление на водите. В съответствие с предмета са извършени следните  дейности 
за изпълнението му: геодезични измервания, хидроложки изследвания, хидравлично 
моделиране и създаване на 1D и 2D хидродинамични модели, оценка на заплахата от 
наводнения и оценка на риска от наводнения, както и създаване на геобази данни и 
определяне на несигурността. 

Въз основа на изготвения финален вариант на Карти на районите под заплаха от 
наводнения и Карти на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район 
ще бъдат разработени Програмата от мерки и Планът за управление на риска от 
наводнения за Източнобеломорски район (ПУРН). 

Настоящият проект „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и 
карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново 
управление на водите" се изпълнява на основание сключен договор Д-ОПН-
22/04.05.2015г. между Обединение „Пловдив 2014“ и Басейнова дирекция за 
управление на водите „Източнобеломорски район“. 

Настоящият Финален доклад е четвъртия доклад по проекта, изготвен от Обединение 
„Пловдив 2014” в рамките на проекта „Изготвяне на карти на районите под заплаха от 
наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на 
басейново управление на водите". Той има за цел да представи и отчете извършените 
различни дейности през целия период на работа по проекта. В рамките на проекта са 
предвидени и извършени следните дейности и доклади: 

� І-етап – Подготвителни дейности -: встъпителен доклад  
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� ІІ-етап- Оценка от заплаха и риск за РЗПРН в басейна на р. Арда и р. Тунджа, 
както и на РЗПРН МА01 от басейна на р. Марица - І-ви междинен доклад  
� ІІІ-етап - Оценка от заплаха и риск за РЗПРН МА02-MA18, включително, в 
басейна на р. Марица -IІ-ри  междинен доклад   
� ІV-етап - Финален доклад на Карти на районите под заплаха от наводнения и 
Карти на районите с риск от наводнения – финален доклад; 

В настоящия доклад е представен изготвения финален вариант на Картите на 
районите под заплаха от наводнения и Картите на районите с риск от наводнения за 
Източнобеломорски район, които са базова основа, за изготвяне на Програма от мерки 
и План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район (ПУРН). 

• Териториалният обхват на проекта включва територията на 
Източнобеломорския район, обхващащ поречията на  р. Марица, р. Тунджа, р. Арда и 
р. Бяла. В тази територия в районите със значителен и потенциален риск от 
наводнение попадат 56 общини, разположени в рамките на 9 области: Области 
Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и 
София. 

• Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения се 
съставят за утвърдените РЗПРН в ИБР. Определените райони със значителен 
потенциален риск от наводнения за територията на Източнобеломорски район са 31 на 
брой с обща дължина 1078 км, разпределени по основните речни басейни както 
следва:  

� За басейна на р. Марица: 18 РЗПРН с обща дължина 806 км  

� За басейна на р. Тунджа: 5 РЗПРН с обща дължина 206 км  

� За басейна на р. Арда: 8 РЗПРН с обща дължина 66 км  

• Характеристика на Източнобеломорски район 

Източнобеломорски район заема централните части на Южна България и обхваща 
водосборите на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. Той е с площ 35 230 км2,която 
представлява около 32% от територията на страната. На изток граничи със 
Западнобеломорски район за басейново управление, на север – с Дунавския район за 
басейново управление, на изток – с Черноморския район за басейново управление, а 
на юг – с Република Гърция и Република Турция. 

Основните водосборни басейни в Източнобеломорски район, които в съответствие с 
изискванията в ПОРН са предмет на разглеждане в настоящия проект са: 

� Басейн на р. Марица - трансграничен с Република Гърция и Република 
Турция; 
� Басейн на р. Тунджа - трансграничен с Република Турция, от 
международния басейн на р. Марица; 
� Басейн на р. Арда – трансграничен с Република Гърция, от международния 
басейн на р. Марица; 
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Фигура: Карта на основните водосборни басейни в Източнобеломорски район 

• Административните граници на попадащите в ИБР населени места 

Административните граници в страната не съвпадат с границите на 
Източнобеломорски район и речните басейни в него. Източнобеломорски район попада 
в 3 района за планиране. Той заема изцяло Южен Централен район, както и части от 
Югоизточен и Югозападен район. РБУ обхваща общо 10 области, от които пет изцяло 
(Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково и Кърджали) и пет - частично (Софийска, 
Пазарджик, Смолян, Сливен и Бургас). 

В Източнобеломорски район попадат общо 92 общини (изцяло и частично) и 1 772 
населени места. Броят на населените места в ИБР по основни речни басейни е както 
следва: 

� басейн на р. Марица -793 бр.; 

� басейни на р. Тунджа - 252 бр.; 

� басейн на р. Арда - 680 бр.; 

� басейн на р. Бяла - 41 

Населените места в Източнобеломорски район са доста разнообразни по своите 
характеристики - големина, население, промишленост, миграция, здравни индикатори. 
Според данни на НСИ от преброяването на населението през 2011, в ИБР живеят 2 
634 168 човека, което представлява 36,8 % от населението на страната (7 364 570 
души). Средната гъстота на населението в ИБР е 0,013 човека/км2, което е близо до 
средната гъстота на населението в България - 0,015 човека/км2. Информацията е 

систематизирана и дадена в приложение „Таблични приложения” 

• Участие на заинтересованите страни 

При реализацията на проекта са идентифицирани заинтересовани страни на 
национално и регионално ниво, имащи отношение към намаляване на риска от 
наводнение в Източнобеломорски район. Подпомогнат от Басейнова дирекция, която 
уведоми за реализирането на проекта, както и за исканата информация  съответните 
държавни институции - МЗХ, Общини, ВиК оператори и клонове на „Напоителни 
системи“-ЕАД в Източнобеломорския район, екипът установени контакти и получи от 
заинтересованите страни необходимата информация за извършаване на проучването. 
Информацията е систематизирана и представена в Приложение „Таблични приложения”.  
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• Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

Районите със значителен потенциален риск от наводнения, в които влизат 
местоположения с висок и среден риск в обхвата на ИБР за реките Арда, Тунджа,  
Марица и притоците й, съгласно Техническата оферта  са 31 броя. По основните речни 
басейни определените РЗПРН са както следва: 

� Арда     – 8 РЗПРН; 

� Тунджа –   5 РЗПРН; 

� Марица – 18 РЗПРН    
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2. ГЕОДЕЗИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ 

Геодезическото осигуряване на проекта е съобразено с Техническата спецификация за 
подготовка на картите на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с 
риск от наводнения за територията на Източнобеломорски район, Методика за оценка 
на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС 
и Техническото предложение на изпълнителя за изпълнение на поръчката . При 
изпълнение на дейностите по него са отчетени всички рискове и са взети мерки за 
безопасна работа при тежки условия на труд в опасна среда - както за предпазване на 
специализираният състав, така и на оборудването. 

Изходните предпоставки отчетени при избор на технология и методика на работа 
включват: отпадането на възможността за ползване на данни за територията и речните 
тераси от лидарно заснемане и други подходящи дистанционни методи; обема и 
съдържанието на изходните данни и материали за изпълнение на поръчката; 
състоянието на речните корита на водните течения след наводненията през зимата 
2014-2015 година; ограниченията за достъп в участък от река Марица по границата с 
Гърция; ограничаване на времето и интензифициране на работата по реализация на 
проекта и възможностите на изпълнителя, в.т.ч. квалифициран състав, оборудване и 
опит в изпълнение на аналогични задачи. 

2.1. Оценка на изходните данни и материали  

В хода на работата е извършена оценка на изходните данни и материали 
предоставени от БДИБР и събраните в хода на работата от изпълнителя данни с 
отношение към част Геодезия на проекта. Те включват: 

• Цифровият модел на терена  – DTM епоха 2013 г  предоставен за нуждите на 
проекта, извадка от изготвен за осигуряване на точност под 1.2 м. ортофотоплан, 
ползван в системата на МЗХ. За оценка на пригодността на DTM-2013 за нуждите на 
проекта е извършена съпоставка на преки геодезични измервания с няколкократно по-
висока точност с извлечените данни за височините на идентични точки от модела. 
Използването на DTM-2013 е подходящо за използване в ограничен обхват в 
заливаеми зони и територии без залесяване и с нисък стопански интерес след 
отчитане на систематичните отклонения в неговата височина по зони, както и 
подобряване на точността му с използване на данни от преки геодезични измервания.  

•  Цифров модел на терена извлечен чрез оцифряване на ЕТК,  за проверка на 
който е ползван 3D модел на терена, изготвен по проект по програма PHARE от 2007 
година - DEM-2007,  получен чрез оцифряване на релеф от ЕТК М 1:5000. Въз основа 
на съпоставка на DTM-2013 и DEM-2007 е извършена оценка на точността по 
вътрешна сходимост между двата теренни модела. За целта са отчетени разликите 
във височините в 70000 идентични точки за двете повърхнини.  Получено е средно 
аритметично отклонение 0.08 м. /извадката е за района TU_02/. Съпоставката в 
точността на моделите DEM-2007 и DTM-2013 съобразно със средните квадратни 
грешки на отчетените от тях надморски височини на терена е в съотношение 1,5 : 1 в 
полза на първият. Моделът DEM-2007 не покрива изцяло територията на заливаемите 
зони, и в него липсват данни за предпазните съоръжения и речните корита. Това 
налага за използването на теренен модел DEM-2007: да се разшири териториалният 
му обхват  до покриване на заливаемите тераси с резерв; да се подобри точността с 
използване на данни от преки геодезични измервания по маршрути; да се допълни с 
данни за предпазни съоръжения. За урбанизираните територии DTM-2007 се игнорира 
изцяло.  
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• Кадастрални и регулационни планове на населени места в цифров и 
графичен вид. 

Със съдействието на БДИБР са получени кадастрални и регулационни планове на 
почти всички населени места в РЗПРН в цифров и/или графичен вид. В оцифрените 
кадастрални и регулационни планове липсват данни за терен с изключение на точки от 
РГО. В сканираните изображения на посочените планове освен образите на 
хоризонталите има единични коти на представителни точки. Точността на 
изобразеният релеф е за мащаб 1:1000, цифровото изражение на което е ¼ от 
заложението между два съседни хоризонтала. За урбанизирани територии с малки 
разлики в превишенията, какъвто е случая със заливаемите зони се постига точност в 
моделиране на релефа в границите на около 0.2 м, което покрива изискванията от ТС. 
За проверка и подобряване на точността са използвани допълнителни данни и 
резултати от преки геодезични измервания, като данни от РГО положени за нуждите на 
кадастъра, маршрутни снимки с използване на GPS-технология в режим на работа 
RTK, резултати от специализирани геодезични снимки за целите на инфраструктурни 
проекти и др. Данните покриват изискванията заложени в ТС. 

• Заснети профили и съоръжения по проекта на PHARE от 2007 

Всички данни и резултати от преки геодезични измервания изпълнени в хода на 
реализация на проект PHARE-2007 са ползвани в настоящият проект след оценка на 
тяхната актуалност. 

• Данни по част Геодезия от инфраструктурни проекти. 

По настояване на изпълнителя БДИБР направи постъпки пред съответните 
експлоатационни предприятия за осигуряване на данни за реализираните от тях в 
обхвата на РЗПРН инфраструктурни проекти, в.т.ч. „НКЖИ”ЕАД и „АПИ”. Данните са 
базирани на преки геодезични измервания. Видът на информацията е в pdf формат – 
надлъжни профили, dwg формат - цифрови хоризонтали и точки с коти  в 2D формат, 
осигуряващи информация за проектните нива на изгражданата в обхвата на РЗПРН 
инфраструктура – нивелети, отводнителни и предпазни съоръжения, мостове и др.  

• Използване на данни от преки геодезични измервания  

С помощта на общински администрации, АГКК и геодезически фирми извършили преки 
геодезични измервания в урбанизирани територии, при реализация на 
инфраструктурни проекти, проект C-4 на Световна Банка и други, е събрана 
значителна база сурови данни от геодезични измервания извършени на територията 
на заливаемите зони. 

 

• Проекти на корекции на реки, язовирни стени, хидротехнически обекти, 
аварийни планове и др. 

Приложението им е ограничено за нуждите на геодезическото осигуряване на проекта 
предвид качеството, съдържанието, вида и точността им. 

• Материали предоставени от Гръцката страна по аналогичен проект в 
участъка на общата граница по река Марица. 

В участъка след устието на река Маричица (Дерекьой) до българо-турската граница с 
дължина от  около 13 км. са предоставени от БДИБР данни за 14 профила, със 
задължение същите да се включат в настоящият проект. Съпоставянето на 
предоставените  профили с данни от картни материали и преки геодезически 
заснемания извършени на българския бряг показват съществени отклонения във 
височинно отношение Например: в точките на пресичане по талвега в профили 
PR3/GR/ PR131/BG/ - 1.50 m, по терена - 3.0 m. Разлики във височините на дигите  в 
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профили PR9 /GR/ PR138 /BG/ – почти 3.м., дъното – 0.8 м. В този вид информацията 
не може да бъде  директно използвана, тъй като е свързана с ненадеждност на 
данните от гръцкият проект за височините на предпазните съоръжения от двата бряга 
на реката – съществен елемент при всяко хидравлично изследване за оценка на 
проводимостта на речното корито при провеждане на водни количества. Данните за 
точността на терена са в очакваните 1 – 4 м. За оценка и подобряване на точността е 
извършено заснемане на речното корито на р.Марица на 23.06.2015 г. приблизително 
по талвега на реката в общия участък на българо-гръцката граница, който пресича и 
предоставените за включване в настоящият проект „гръцки” профили. 

За изследването в общият участък са включени резултатите от проект PHARE  2007, 
допълнен по обем и съдържание с резултати от преки геодезични измервания и 
оцифряване на кадастрални планове на с.Генералово и с.Капитан Андреево. 

• Преки геодезически  измервания 

Преките геодезични измервания са основен метод при документиране на съоръжения, 
мостове и препятствия в речното легло. Точността е завишена в техническото 
предложение на изпълнителя от тази в ТС, като е предвидено хоризонталната точност 
да е mh=±0.1m, а вертикалната mv=±0.05 m. За осигуряване на посочените изисквания 
са въведени ограничения в измерващата апаратура, изпълнението на които е 
задължително условие преди записването на резултатите от измерването в паметта. 

2.2. Използвани методи за измерване 

• Координатни и височинни системи 

Използваните за нуждите на проекта Координатни и Височинни системи съгласно ТС 
на БДИБР са: ETRS89 в проекция UTM; КС1970 с Ламбертова конична проекция в две 
зони в обхвата на проекта – 5 и 9; Балтийска височинна система и Европейска 
височинна референтна система EVRS, и двете с нормални височини и Наделипсоидни 
височини и преход към нормални с помощта на геоиден модел GM07. При 
трансформацията се полза модел на геоида GM07, който за територията на страната е 
с точност около 0.2 – 0.3 м. Т.е. двете нормални височини – Балтийска и EVRS, може 
да се отличават от аналогичните получени чрез пренасяне на кота от нивелачен репер 
съществено! 

• Заснемане на речни профили 

Местоположението на профилите и тяхната дължина са уточнени на място в 
зависимост от условията. Заснемането е изпълнено с използването на различни 
методи и средства, както следва: 

� За документиране на големите водни течения – р. Марица в обхвата на МА_01, 
МА_04, MA_05, MA_07 и р. Тунджа в TU_01 и TU_2 с възможност за използване на 
плавателно средство, заснемането е изпълнено по комбинирана технология – 
ехолотен промер за водната част и геодезическо заснемане на „сухата” част с 
използване на GPS – технология. В обхвата на град Ямбол, град Елхово, град 
Пловдив, град Пазарджик и Свиленград са проведени измервания за определяне 
на водните количества във водни сечения със специализирана доплерова 
апаратура. Ехолотният промер е синхронизиран с GPS-определения на 
местоположението на антената в режим на работа RTK и използване на поправки 
от националната мрежа перманентни станции. В инициализационните параметри 
за работа на апаратурата са заложени прагови стойности за точност на 
определенията в хоризонтално отношение 0.1 м и 0.05 м. във височина, като 
задължително условие за запис на данните, съгласно изискванията за точност 
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заложени в ТС и ТП . Частично за заснемане на съоръжения е използвана и 
геодезична снимка с тотална станция и контактни методи за измерване. 
� за Арда и плитководните участъци на р.Тунджа и притоците на река Марица за 
заснемане на напречни профили до застъпване с прилежащата заливаема зона 
са използвани GPS-технология в RTK режим на работа. Същият метод е основен 
и при заснемането на речни корита с малко водно течение.  
� Заснемането на речните корита и корекции в територии с планински  релеф е 
затруднено в предвид теренните условия. Геодезическото измерване на такива 
РЗПРН като MA_02, МА_03, МА_06 МА_09 и МА_12,  МА_14 , МА_15 и МА_16 е 
извършено от по два-три екипа, всеки оборудван с RTK GNSS апаратура  за 
работа в реално врене, ползвайки диференциални поправки от лицензираните 
инфраструктурни ГНСС мрежи "Смарт Бул.Нет" и  "ГеоНет". За отделни случаи и 
липса на покритие от националната мрежа перманентни станции е ползвана 
оборудвана собствена референтна станция за предаване на поправки в реално 
време. По изключение при заснемане на съоръжения е ползвана и класическа 
технология - полярна снимка с тотална  станция и контактни измервания с 
ролетка. Вземани са контролни разстояния с електронна ролетка при мостове и 
съоръжения, като са измервани светлия отвор на мостовете от ниво вода и 
разстоянията между устоите. 
� Основният метод за геодезическо заснемане на речното корито, съоръженията 
по него и линейните предпазни съоръжения в участъците с равнинен терен 
МА_10, МА_11 и МА_13 e използването на двучестотни GPS приемници в режим 
на работа RTK и използване на поправки от националната мрежа перманентни 
станции. Ограничено е използван и традиционния метод - полярна снимка с 
тотална станция, като снимачните станции предварително са привързани в 
ETRS89 – UTM35 с GPS-RTK.  

На снимката е показано оборудването на хидрографска група за заснемане на речни 
профили: 

                      

 Снимка 1 Оборудване за хидрографска снимка Снимка 2 Оборудвана лодка за работа 

• Геодезическа снимка 

 Снимка 3 Оборудван автомобил за маршрутна снимка 

За документиране на съоръженията с отношение към хидроложкия и хидравличния 
режим на речните корита се извършва специализирана геодезична снимка. 
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Заснемането се извършва с използване на класическа технология – тахиметрична 
снимка с използване на тотална станция, в т.ч.безрефлекторна, и/или GPS-технология 
в RTK режим на работа. 

За повишаване на ефективността на заснемането и на други линейни обекти с 
отношение към хидравличното моделиране, като например пътища в насип и, 
ж.п.линии, е използвано заснемане от мобилен екип с подходяща екипировка 
/сн.3/.Общата дължина на геодезическото заснемане по маршрут, в.т.ч. и в 
урбанизираните територии надхвърля 1000 км.  

2.3. 3D-модел на терена на речната тераса 

Изготвени са 3D-модели на речните тераси в тяхната  заливна част за всеки РЗПРН по 
поречието на р. Арда, р. Тунджа и р.Марица с  притоците й, като е използвана 
комбинирана технология в следната последователност: 

� определяне на обхвата на заливната тераса с резерв, като за целта се ползва 
цифров образ на хоризонтал извлечен от ЕТК, траен обект от прилежащата 
инфраструктура – насип на ж.п.линия, път, канал и т.н, скат и други с известна 
надморска височина; 

� като ограничителни структурни 3D-линии от страната на водното течение в 
модела се въвеждат защитни диги където ги има, подпорни стени, обрива на 
речния бряг или свързващата крайните точки на заснетите напречни профили на 
речното корито, там където няма ясно изразена структурна линия.  

� в очертания по този начин затворен контур на РЗПРН се въвежда DTM-2007 
предоставен от БДИБР и проверен по отношение на точност на предишен етап. 

� в обхвата на затвореният контур се въвеждат и допълнителни данни с 
необходимата точност за подобряване на точността и/или разширяване на обхвата 
до покриване изцяло на определената с резерв територия на РЗПРН – 
векторизирани образи на хоризонтали от ЕТК М 1:5000, резултати от геодезична 
снимка, в.т.ч. по маршрут, проектни данни за обекти в процес на строителство и 
други. 

� за територията на попадащите в РЗПРН урбанизирани територии моделът се 
„изрязва” и подменя от по-точни данни в цифров вид и/или от сканирани и 
векторизирани данни за релефа от кадастрални и регулационни планове, 
геодезични точки от РГО, резултати от геодезични снимки и други осигуряващи 
изискуемата точност и плътност за коректно интерпретиране на терена съгласно 
изискванията на ТС и Методиката; 

Резултатите се подават към ГИС за обединяване с модела на речната тераса. 

2.4. Оценка на точността 

За точността на изготвеният 3D-модел на терена влияят грешки със случаен и 
систематичен характер. Като такива със случаен характер са грешките при 
геодезичните измервания, оцифряване на графични материали, грешките при избор и 
заснемане на представителни точки за описание на напречни профили, линейни 
обекти, предпазни съоръжения и инфраструктура и други. Тяхното влияние по силата 
на закона за предаване на грешките се ограничава с увеличаване на обема на 
измерванията и използване на точна и ефективна апаратура, методи и технологии. 

Примери за грешки със систематичен характер, както и начините за ограничаване на 
тяхното влияние върху крайните резултати са: трансформационните преходи между  
използваните в проекта различни височинни системи; грешки от деформацията на 
носителите на графична информация при оцифряването им; грешки при ехолотния 
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промер свързани с отчитане и въвеждане на геометричните и технически параметри в 
измерващата апаратура, съвместяване за една и съща територията на информация, 
от различни епохи, координатни и височинни системи, измервания изпълнени по 
различни технологии вид, обем и съдържание и други. 

• Точността на извършените  геодезичните измервания, съгласно ТС и ТП 
са изпълнени с точност както следва: 

� GPS в RTK режим на работа 5 см във височина и 10 см. в план. Точността се 
постига като е въведено  ограничение  в апаратурата като условие за запис на 
измерването.  
� Точността на ехолотните измервания при хидрографската снимка е 1% от 
измерената дълбочина, която в нашия случай е около 2 см, т.е. заедно с точността 
на привързването с помощта на GPS се удовлетворяват изискванията заложени в 
ТС. 
� При заснемане на някои мостови съоръжения е използвана й класическата 
технология-полярна снимка с тотална станция, която осигурява  сантиметрова 
точност и зависи от точността на привързване на снимачната станция. 

2.5. Резултати от преките геодезични измервания 

• За басейна на река Арда са заснети осем речни участъка, в следните РЗПРН,  
показани в електронно приложение/папка GEODEZIA/  на Доклада. Във всяка РЗПРН 
са заснети напречни профили (AR_GEO_CS), мостове, прагове и др. съоръжения. На 
ситуация за всяко РЗПРН е дадено графично тяхното местоположение /AR_GEO_SI-0/, 
намираща се в папка “GEODEZIA” Общият брой заснети профили в поречието на р. 
Арда са 124 в т. ч. 60 моста и други съоръжения. 

• За басейна на река Тунджа са извършени геодезични работи в пет речни 
участъка. Във всяка РЗПРН са заснети напречни профили (TU_GEO_CS), мостове, 
прагове и др. съоръжения. На ситуация за всяко РЗПРН е дадено тяхното 
местоположение / TU_GEO_SI-0/, намираща се в папка “GEODEZIA”. Общият брой 
заснети профили в поречието на р.Тунджа са 288 в т. ч. 21 моста и други съоръжения. 

• За басейна на река Марица за основното й течение са извършени геодезични 
работи  в четири речни участъка: Заснети са напречни профили, мостове и др. 
съоръжения (МА_GEO_CS). На ситуация за всяко РЗПРН е дадено графично тяхното 
местоположение /МА_GEO_SI-0/ намираща се в папка “GEODEZIA”. Общият брой 
заснети профили по р. Марица са 625 в т. ч. 87 моста и други съоръжения. 

•  За притоците на река Марица са извършени геодезични работи в 14 речни 
участъка от  МА_02 до MA_18 . Заснети са напречни профили, мостове и др. 
съоръжения. На ситуация за всяко РЗПРН е дадено тяхното местоположение 
/МА_GEO_SI-0/, намираща се в папка “GEODEZIA”.Общият брой заснети профили по 
притоците на р. Марица са 1095 в т. ч. 338 моста и други съоръжения. 

2.6. Заключение 

Изпълнените дейности по част Геодезични измервания отговарят по обем и 
съдържание на  изискванията, заложени в ТС на Възложителя и ТП на изпълнителя 
на проекта. Критериите за точност и представителност на информацията за оценка 
на риска от наводнения в РЗПРН съгласно Методиката са осигурени както следва: 
� За урбанизирани територии и територии заети от обекти от критичната 

инфраструктура е изготвен теренен модел със средна квадратна грешка 0.25 м. 
оценен чрез съпоставяне на моделираната повърхнина с няколкократно по-точни 
данни от преки геодезични измервания; 



ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ 
НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН НА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“ 

РЕЗЮМЕ 
 

 
Октомври, 2015г.   Обединение “Пловдив 2014” – Аркадия Инженеринг –РЕСАК – Хидропроект – София 11 

� За извън урбанизирани територии с висок стопански интерес, точността на 
описание на теренната повърхнина е със средна квадратна грешка около 0.5 
метра оценена по аналогичен на горния начин.  

3. Заснемането на напречните профили на речните корита, предпазните съоръжения и 
инфраструктура е изпълнено с използване на апаратура и технология осигуряващи 0.1 
м. в плановото положение и 0.05 м. във височина на заснета единична точка. 

 

3. Хидроложки изследвания 

3.1. Анализ на речната мрежа 

Източнобеломорският район за басейново управление, съгласно Закона за водите, 
обхваща поречията на реките вливащи се в Егейско  море. Това са реките Марица, 
Тунджа и Арда, които заемат централните части на южна България и площ от 34 169 
km2. Река Марица е най-пълноводната и трета по дължина в страната. Тя е с обща 
дължина 524,6 км, а в пределите на България – 321,6 км Реката има около 100 
значителни притока, които са разположени почти симетрично. Най-големи са Тунджа и 
Арда, които се вливат в нея турска територия. Разглеждат се като отделни поречия 
поради големите си водосборни басейни. 

 

Фигура: Карта на района на БД Пловдив с нанесени реки, ХМС, топография 

• Климатична характеристика 

Спрямо своето географско разположение България попада в умерения пояс, в близко 
съседство със субтропичната средиземноморска климатична област. Поради тази 
причина климатът у нас е умерено континентален, като в най-южните райони 
преминава към средиземноморски. 

•  Анализът на значимостта на влиянието на климатичните промени и по-
специално на тенденциите на изменението на количеството на валежите и честотата 
на интензивните валежи показват две разнопосочни тенденции. Едната е за 
незначително намаляване на количеството на валежите, в това число в басейните на 
реките Марица и Тунджа. Другата е за увеличаване на честотата на интензивните 
валежи.  

• Хидроложка характеристика 
Река Марица със задграничните ѝ притоци събира водите си от почти всички големи 
български планини, а именно южните склонове на Централна и Източна Стара 
планина, всички склонове на Средна гора, източните части на Рила, всички северни и 
източни дялове на Родопите.  
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3.2. Основни данни и оценка на тяхното качество 

В настоящето изследване е ползвана официална информация на НИМХ от всички 
хидрометрични станции на територията на разглеждания район покриващ БД-Пловдив. 
В доклада са предоставени карта и списък на действащите хидрометрични станции от 
мониторинговата мрежа на НИМХ – БАН и пунктове за определяне на характерни 
високи водни количества. Разположението на станциите и пунктовете по поречията на 
р.Арда, р.Тунджа , р.Марица и техните притоците е дадено в електронен вид в папка 
„HYDROLOGIA” - Приложение 6. 

3.3. Методични подходи за определяне на водни количества за 

характерните точки със съответните обезпечености за всички 

сценарии  

Оттокът на реките се характеризира с годишна променливост на максималния отток, 
обусловена от климатични фактори и антропогенни въздействия. Мониторинговата 
мрежа за повърхностни води на НИМХ, към момента,  се състои от 190 хидрометрични 
станции, които само частично покриват участъци с висок риск от наводнения Поради 
тази причина в повечето случаи информацията от хидрометричните станции не може 
да бъде използвана директно. Една от основните задачи на хидроложките 
изследвания е трансфер на информация от наблюдавани речни участъци към 
ненаблюдавани такива базирана на регистрирания отток от мониторинговата мрежа.  

• Избор на период за изследване на хидроложките редици 

В настоящата разработка за статистическа оценка на максималния отток и определяне 
на максималните водни количества с опредена обезпеченост е приет периода 1961–
2014 г. по следните съображения: обхваща период с актуални данни от последните 
години с регистрирани значителни наводнения през 2005, 2007 и 2014 г.; обхваща две 
фази на пълноводие – (1961-1981) и (2001-2014) и използваният  период е с дължина 
54 години, което е достатъчно за представителни статистически оценки. Показани са и 
единичните сумарни криви, които потвърждават горното заключение. Всичко казано до 
тук е доказателство за правилния избор на представителен период за определяне на 
максималните водни количества с различна обезпеченост. 

• Избор на теоретична крива за разпределение на максималния отток и 
определяне на характерните максималните водни количества с 
обезпеченост 5%, 1% и 0,1% в станциите 

При избор на теоретична крива на разпределение  е извършен предварителен анализ 
и сравнение на най-използваните и селектирани от множество възможни 
разпределения теоретични криви на честотни разпределение: -  Pearson III тип, GEV 
(General extreme values), Gumbel, и линейно логаритмично разпределение – обичайно 
използвани в хидроложката практика у нас. Разпределението GEV е определено с 
използването на лицензиран в НИМХ софтуерен продукт EASYFIT. Получените 
резултати показват сравнително близки изчислени стойности на водните количества за 
приетите по-горе разпределения. Избрано е за работа разпределението Пирсон III тип 
при изследване на високи вълни с доказани в инженерната практиката резултати.  
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Фигура: Максимални водни количества с различна вероятност на повторение при теоретична крива 
на разпределение  - Пирсон III тип за ХМС 61700  р. Арда – Вехтино I 

• Използвани методични подходи за трансфер на информация от 
наблюдавани към не наблюдавани  пунктове 

При хидроложки анализ и определяне на максималните водни количества с 
определена обезпеченост  е приложен регионализационен подход и използван метода 
на аналогията при пунктове в близост до хидрометричните станции. 
Регионализационният подход се базира на корелативните връзки между характерните 
водни количества (в случая годишните максимуми към хидрометричните станции) и 
някоя от основните характеристики на водосборните басейни. Тези връзки се 
установяват след подробен анализ и обосновка.  

В случая е използвана регресионни зависимости от типа: 

Q max p% = f(F) – връзка между характерния максимален отток и площта на водосбора. 

За реките Арда, Тунджа и Марица регресионният коефициент R е много висок (над 
0.90), което говори за надеждност на получените резултати. Като пример са показани 
регресионните зависимост за поречието на р. Тунджа за определяне на максималния 
отток с обезпеченост 0.1%.  
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Фигура: Регресионни зависимости за определяне на максималните водни количества по р.Тунджа с 
период на повторение 1000 години (P=0.1%) 

3.4. Информация за максимални водни количества и продължителност на 

минали високи вълни от исторически наводнения  

• Историческа информация за наводнения в района на БД Пловдив 
предоставена от общините чрез анкети 

Обработена, анализирана и оценена е информация предоставена от 46 общини на 
територията на БДИБР. чрез събрани анкетни карти за 191 явления с характер на 
наводнение случили се на тяхната територия. 

• Историческа информация за наводнения в района на БД Пловдив 
предоставена от институции чрез анкети 

Обработена, анализирана и оценена е информация предоставена от различни 
институции като Напоителни системи, ОУ ПБЗН, областна администрация, ВиК и други 
за наводнения случили се на територията на БД Пловдив.  

• Историческа информация за наводнения в района на БД Пловдив 
предоставена в литературните източници 

Разгледани са поредица от научни и научно-популярни източници като статии, 
информации в интернет сайтове, книги, монографии и др., които третират въпроса за 
наводненията случили се на територията на БД Пловдив. Резултатите от проведеното 
изследване са обобщени и онагледени на карти.  

3.5. Резултати от хидроложките изследвания 

• Описание на използваната база данни и оценка на водните количества за 
характерните точки с обезпечености -5%, 1% и 0,1%  

Към настоящия момент опорната хидрометрична мрежа на територията на ИБР  се 
състои в момента от 62 ХМС, от които във водосбора на р. Арда са 8, във водосбора 
на р. Тунджа-13 и във водосбора на р. Марица-41 ХМС. Информацията е 
систематизирана в таблица „Списък на действащите хидрометрични станции на 
НИМХ-БАН на територията на ИБР”. 

Характерните максимални водни количества са определени съгласно разработената 
от НИМХ методика. В поречието на р. Арда, след извършен анализ, са 
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идентифицирани два хомогенни региона. В поречието на р. Тунджа, също са 
идентифицирани два хомогенни региона. След извършен анализ за поречието на р. 
Марица са идентифицирани седем хомогенни региона, систематизирани в таблица 
„Хомогенни региони на територията на р. Марица“. Регресионните зависимости са  
представени графично и таблично.  

За реките Арда, Тунджа и Марица регресионният коефициент R е много висок (над 
0.90), което говори за надеждност на получените резултати. Като пример са показани 
регресионните зависимости за поречието на р. Марица за определяне на максималния 
отток с обезпеченост 0.1%.  

 

Фигура: Регресионни зависимости за региони 6 и 7 на максималните водни количества с обезпеченост 
0.1% 

• Характерни хидрографи на високи вълни 

За нуждите на хидравличното моделиране и на базата архивна информация на НИМХ-
БАН са изработени 150 високи вълни в хидрометричните станции на НИМХ за 
поречието на реките Арда, Тунджа и Марица като са избрани характерни по форма и 
продължителност високи вълни от регистрираните максимуми.  На показаната фигура 
е дадена примерна висока вълна за р. Марица при гр. Пловдив. Високите вълни за 
ХМС-та по р. Арда, р. Тунджа, р. Марица и притоците й е приложен по един пример за 
висока вълна, но са предоставени графично за всички действащи към момента 
хидрометрични станции. в приложение /”HYDROLOGIA”/директория WW/. 

 

• Получени резултати и тяхното обсъждане 

Високите корелационни коефициенти при трите региона са потвърждение на тяхната 
еднородност и гарант за достоверната оценка на определените в разработката 
максимални водни количества в не наблюдаваните пунктове. Резултатите за 
определените водни количества са систематизирани и представени таблично в 
приложение/„HYDROLOGIA”/директория GIS/ xylocation_Q_ARDA_TUNDGA_MARITSA. 
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Фигура: Висока вълна на р. Марица Пловдив 

За нуждите на хидравличното моделиране са представени актуалните ключови криви 
(изменение на нивата при промяна на водното количество) за всички ХМС на 
територията на ИБР, представени графично в приложение /”HYDROLOGIA” 
/директория КК/  

На фигурата по-долу е даден пример с актуалната ключова крива за ХМС № 73850 
р.Марица при Свиленград  

 

 

Фигура: Актуална ключова крива за ХМС № 73850 р.Марица при Свиленград 

Висока вълна на р.Марица при Пловдив (6÷9.VIІI.2005 г.)
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4. ХИДРАВЛИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

В рамките на настоящата разработка са проведени хидравлични изчисления и анализи 
в районите със завишен риск от наводнение в поречието на реките Арда, Тунджа и 
Марица. Общият брой на районите в поречието, където рискът е оценен като висок и 
среден възлиза на 31. Анализите са извършени за високи води с характерни 
обезпеченост, съответно 5% (1 на 20 години), 1% (1 на 100 години) и 0.1% (1 на хиляда 
години). За района на РЗПРН_ APSFR_МА_01 Марица-граница са проведени 
изчисления за високи води с обезпеченост 2% (1 на 500 години). Изчислителните 
водни количества са дефинирани въз основа на отделен хидроложки анализ, при 
отчитане на допълнителната приточност и са представени в съответните пунктове по 
дължина на всеки от районите. Изследвани са 11 сценария на разрушаване на 
язовирни стени и разпространение на породените от това катастрофални вълни и 8 
сценария на преливане през преливници. 

Хидравличните изчисления са извършени при предпоставка за стационарен или 
нестационарен характер на течението, с приложение на 1D, 2D числен модел или 
комбинация от двата, като избора на конкретен модел и режим се основава на 
спецификата на района (геометрия на речното легло, наличие или отсъствие на 
корекции, защитни или друг тип съоръжения в заливните зони, топография на 
долината и прилежащите терени) и характера на задачата (проследяванe 
разпространението на катастрофална вълна, преливане на язовирна стена или 
провеждане на висока вълна с характерна обезпеченост в условия на стационарно 
течение).  

 

Фигура: Напречно сечение, използвано в 1D модела, отразяващо наличието на мост и сгради.  

За провеждане на изчисленията в условия на еднодименсионално течение е 
използван числения модел HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis 
System) версия 4.1. Същият намира приложение както за стационарен режим, за който 
е изследвано провеждането на високи води с характерни обезпечености във всяко 
РЗПРН, така и за нестационарен режим, съответстващ на разглежданите сценарии за 
разпространение на катастрофална вълна, породена от разрушаване на язовирни 
стени.  

Този модел е приложен за всички РЗПРН, включени в изследването – общо 31 на брой 
(5 бр. В басейна на р. Тунджа, 18 бр. В басейна на р. Марица и 8 бр. В басейна на р. 
Арда). За успешното създаване на моделите и максимално точното пресъздаване на 
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геометрията на речното корито и заливните тераси са използвани всички данни от 
прецизното геодезично заснемане на речното корито, комбинирани с различни 
източници на информация за релефа в зоната на заливните тераси, въз основа на 
които е създаден ЦМТ. Във всеки един от хидравличните модели са отразени 
максимално точно всички съоръжения, имащи отношение към речното течение – 
мостове, водостоци, язове, дънни прагове, водовземни съоръжения и др.  

 

Фигура: 3D изглед на речното корито в района на гр. Пловдив, моделирано чрез 1D модел, заедно с 
всички прилежащи съоръжения 

Поради много големия обхват на изследваните райони, водните количества със 
съответна обезпеченост са задавани в множество точки по дължина на участъка с цел 
да бъде адекватно отразена допълнителната приточност от малки притоци, които не 
влизат в обхвата на задачата.  

Коефициентите на грапавина са задавани в зависимост от земното покритие в 
различните зони на модела и варират пространствено. Точното определяне на 
стойностите им е направено в процеса на калибриране на модела, при който са 
използвани данни от минали събития в съответни хидрометрични станции, попадащи в 
обхвата на модела или в близост до него. В случаите, когато подобна информация 
липсва, коефициентите на грапавина са определени въз основа на експертна оценка 
на диапазона им на изменение в зависимост от земното покритие и извършен анализ 
на чувствителността за стойностите, попадащи в този диапазон.  

Аналогично, анализ на чувствителността е провеждан и по отношение на граничните 
условия в районите, в които същите не са известни предварително (напр. при 
граничещи си райони). По този начин за всеки един от моделите е установено 
влиянието на граничните условия върху получените резултати. Въз основа на тези 
анализи е направена оценка на несигурността при определяне на водните нива от 
хидравлична гледна точка за всеки един изследван район.  

Като резултат от еднодименсионалното моделиране на речните течения са получени 
всички основни параметри на течението в целия изследван участък – кота на водните 
нива, кота на енергийната линия, средна скорост на течението, намокрен периметър, 
хидравличен радиус и др.  
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Фигура: Надлъжен профил с изчислени линии на свободната водна повърхност по дължина на р. 
Сазлийка и притоците й в рамките на РЗПРН APSFR_МА_03 при преминаване на високи води с 

характерни обезпечености 5%, 1% и 0,1% 

Въз основа на получените водни нива по дължина на целия участък в последствие са 
изготвени карти на заплахата и риска от наводнение.  

Двудименсионалното моделиране е извършено с помощта на числения модел SRH-2D 
(Sedimentation and River Hydraulics – Two-Dimensional model), който е 
двудуменсионален хидравличен, седиментен, температурен и вегетационен модел за 
анализ на системи от речни течения, разработен от американското Bureau of 
Reclamation (Bureau of Reclamation 2008). Моделът използва усреднените по 
дълбочина уравнения на Reynolds, които се решават чрез дискретизация на 
изследваната област по метода на крайните обеми. Едно от големите предимства на 
модела SRH-2D е възможността за използване на неструктурирани хибридни мрежи, 
които са гъвкави и много подходящи за представяне на сложни геометрии.  

Двудименсионални модели са изготвени за 5 от големите градове, попадащи в райони 
със значителен риск от наводнения – Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Елхово и 
Свиленград. Въз основа на получените резултати, в обхвата на 2D модела са 
изготвени карти на скоростите на течението, на които с помощта на вектори се 
изобразява големината и посоката на скоростния вектор в дадени точки.  
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Фигура: Изчислителна мрежа, използвана за 2D моделиране 

 

Фигура: Изчислени с помощта на 2D хидравличен модел дълбочини и скоростни вектори в района на гр. 
Елхово 

Двудименсионални модели са приложени в отделни случаи и извън населени места, 
където геометрията на речното корито и заливните тераси го налага (напр. в РЗПРН 
МА08 и МА10), както и при проследяване на разпространението на катастрофална 
вълна, породена от разрушаване на язовирни стени, когато течението има ясно 
изразен двудименсионален характер и прилагането на 1D модел би било неподходящо 
(яз. Кирянов гьол и яз. Лагера – РЗПРН AR06 и яз. Двата чучура – РЗПРН ТU02).  

В останалите случаи анализите на разпространение на катастрофални вълни 
вследствие разрушаване на язовирни стени са извършени с помощта на модела HEC-
RAS версия 4.1 или комбинирано приложение на последния с двудименсионален 
числен модел SRH-2D (Sedimentation and River Hydraulics – Two-Dimensional model). 
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Решението в еднодименсионалния модел се базира на системата от пълни 
еднодименсионални уравнения на Saint-Venant.  

Разпространението на катастрофална вълна при разрушаване на язовирните стени, 
във всеки един от случаите е изследвано при предпоставката за преливане над 
короната на язовирната стена. Меродавния сценарий за формиране на прорива в 
тялото на стената (време за формиране, окончателни размери и геометрия) е избран 
след анализ и оценка на няколко варианта, в съответствие с препоръчаните в 
специализираната литература зависимости (Froehlich, 2008). 

 

Фигура: Надлъжен профил с обвивна линия на максималните водни нива при преминаване на 
катастрофална вълна, породена от разрушаването на яз. Златовръх по дължина на участък от р. 

Чинар дере до с. Дълбок извор 

 

Фигура: Надлъжен профил с обвивна линия на максималните водни нива по дължина на р. Върбица и 
левия й приток при преминаване на катастрофална вълна вследствие разрушаване на язовирната 

стена на яз. Бенковски 
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Фигура: Ходограф на водните нива и водните количества непосредствено под язовирната стена, 
породени от разрушаването й 

В хидравличния модел (независимо дали 1D или 2D) e проследено 
разпространяването и разпластяването на катастрофалната вълна надолу по 
течението, като е отчетено намаляването на пика на вълната и времето, което му е 
необходимо да достигне до различни точки от модела. Като резултат от изчисленията 
в доклада са представени обвивните линии на максималните коти на свободната 
водна повърхност във всеки от изчислителните профили, а на картните листове е 
представена обвивна линия на максималния обхват и дълбочини при преминаване на 
вълната.. 

В случаите, в които е изследван сценарий за преливане на максималните 
оразмерителни водни количества през облекчителните съоръжения на язовирните 
стени, това е направено при предпоставката за стационарно течение и същия 
сценарий е включен като допълнителен в надлъжните профили и картите за 
съответния РЗПРН.  
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5. ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА ЗАПЛАХАТА И РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

Оценката и картирането на заплахата и риска от наводнения е извършено съгласно 
изискванията в Методиката, Техническото задание и Директива 2007/60/ЕС. Основните 
етапи при извършването на тази дейност са: 

• Обработка на входни данни за картиране на заплахата и риска; 

• Генериране на ГИС бази данни за заплахата и риска; 

• Изработка на карти за заплахата и риска. 
Обработката на входните данни при анализите за извличане на крайни резултати за 
картирането на заплахата и риска са описани подробно в I междинен етап. В резултат 
на тази обработка входните данни се въвеждат във формат изискван по Методиката и 
Директивата за риска от наводнения – както по отношение на координатна система, 
файлов формат, така и по отношение на име на съответният файл и изисквано 
атрибутивно съдържание. 

5.1. Генериране на ГИС бази данни за заплахата и риска 

След обработката на входните данни – тези от геодезическите измервания, 
хидравличните и хидроложки моделирания и данните за риска: критична 
инфраструктура, защитени зони, население, културно-историческо наследство и др. се 
изработиха ГИС бази данни представени по-долу. 

За всеки район е организирана отделна директория съдържаща всички данни за 
заплахата и риска. В тази директория организацията на данните е в следните под-
директории: 

 

Директория APSFR_XXXX_FHM съдържа ГИС проектите за всеки тип карта за 
заплахата и всички карти на заплахата в JPG, PDF формат. 

Директория APSFR_XXXX_FRM съдържа ГИС проектите за всеки тип карта за риска и 
всички карти на риска в JPG, PDF формат. 

Директория APSFR_XXXX_RasterData съдържа растерни файлове за заплахата: 
дълбочина на заливане и степен на заплахата за всеки един сценарий за съответният 
район. 

Директория DATA_ORIG съдържа допълнителни данни използвани при определяне на 
заплахата. Най-често това са цифровият модел на терена (ЦМТ) изработен за 
съответният район, хоризонтали, коти, диги във векторен формат (за ArcGIS). 

В допълнение са предоставени още две директории: 

_Database_Project_JICA: съдържаща базата данни по проект JICA. Тази база данни е 
необходима, тъй като ГИС проектите както за заплахата, така и за риска се реферират 
към нея и използват някои от слоевете и при картите както на заплахата, така и на 
риска; 
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_Other_GIS_Data: съдържаща други ГИС слоеве и таблични данни използвани при 
картирането и при оформление на картите на заплахата и риска. Съдържанието на 
тези бази данни е описано по-подробно в доклада. 

Специфичните данни за опасността и риска за всеки район са организирани в ArcGIS 
персонална база данни ARSFR_XXXX.mdb: 

 

Най-общо базата данни е разделена на две основни части: векторни данни 
организирани в три Feature Datasets: BASE_DATA, FHM и FRM; и таблични данни 
извън посоченият набор от векторни данни. 

- Feature Dataset BASE_DATA: съдържа всички основни данни обработени във 
специфичен формат необходим за анализ за заплаха и риска, както и за 
изработка на картите за заплахата и риска. Това са данни за: геометрията на 
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района, реки и стоящи водни обекти в рамките на картните листове, измерени 
напречни сечения, диги и мостове, обработени контури и коти за ЦМТ, 
асемблиран кадастър за целият район от КВС и кадастрални карти, граници на 
картни листове за мащаб 1:10 000 (или и 1:5 000 за 2D моделиране), 
разпределение на населението в населените места. 

- Feature Dataset FHM: съдържа векторни файлове за обхвата на заливните 
територии при трите различни вероятности (при МА01 и четвърта вероятност). 
Ако за даденият район е моделирано и екстремно събитие, то са включени и 
обхватите при преливане и/или разрушаване на язовирната стена. За районите 
за които е моделирано и с 2D модел, са включени и векторни файлове с 
посоката и скоростта на водното течение – както оригиналните изходни 
файлове от модела, така и обработените за картите данни. 

- Feature Dataset FRM: съдържа векторни файлове за риска от наводнения: 
население, стопанска дейност, културно-историческо наследство, критична 
инфраструктура, инсталации замърсители, обекти за опазване на околната 
среда. Всички тези векторни файлове са изработени за всеки от моделираните 
сценарии. 

Таблиците в базата данни са основно тези необходими за докладването с изключение 
на таблица N_RiskElement която е номенклатурна таблица съдържаща кодовете и 
имената на всички обекти от 4-те категории на риска. 

Всички останали таблици в базата данни са тези необходими за докладването по 
Директивата за риска от наводнения и са директно извлечени от базата данни за 
докладването Floods Reporting Database v8.mdb, налична на официалната страница на 
EEA съдържаща всички официални документи по Директивата: 
http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources 

В таблиците са извлечени отделни елементи от данните организирани в съответствие 
по националната методика с цел да бъде улеснено докладването. В националната 
методика липсват конкретни указания как точно да бъде извлечена тази информация 
поради причината, че когато е изработена и финализирана, EEA все още не е била 
готова с документите за докладване за картите на заплахата и риска. Изпълнителят е 
извършил необходимите допълнителни анализи и въвел за всеки район изискваните 
данни във всяка таблица по документите за докладването. 

 

5.2. Изработка на карти за заплахата и риска 

При крайното оформление на картите за заплахата и риска са спазени основните 
изисквания на Методиката посочени в част 2, гл. 2.Б.2. и част 4, гл.7. Допълнително са 
въведени и няколко нови елемента неописани в детайлност в Методиката, като 
картите за скоростта и посоката на водата, както и тези за от моделиране при Q2%, и 
съответно при язовирите за разрушаване и преливане Qекстремно. 

- Карти за заплахата от наводнения 

За всеки район са изработени най-малко следните карти за заплахата: 

o Карта на дълбочините на заливане при наводнения; 
o Карта на обхвата на наводнения; 
o Карта на заплахата при наводнения. 

Трите основни типа карти са изработени за трите основни вероятности Q5, Q1 и Q0.1, 
а за район MA01  и при Q2. 

За районите при които има моделирано и екстремно явление към тези карти са 
добавени и карти с Qекстремно съответно за преливане или разрушаване на язовирна 
стена. 
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За районите при които има 2D моделиране са изработени карти показващи посоката и 
скоростта на водното течение също за всяка вероятност: Q5, Q1 и Q0.1, а за район 
MA01  и при Q2. 

 

- Карта на дълбочините на заливане при наводнения 

За всеки район е изработен набор от карти в мащаб 1:10 000 показващ дълбочините на 
заливане в обхвата на заливната територия при различните сценарии Q5, Q1 и Q0.1, а 
за район MA01  и при Q2. За районите съдържащи екстремен сценарии е изработена 
отделна карта на дълбочините спрямо вида на сценария – преливане или 
разрушаване на язовирна стена. 

Картите на дълбочините на заливане съдържат общогеографска информация: 
населени места, пътна инфраструктура, речна мрежа, мостове диги, както и граници на 
парцели от кадастрални карти и КВС. 

Дълбочините са представени с растер в категории спрямо изискванията на Методиката 
и Техническото задание. 

На фигурите по-долу са представени по един пример от всеки тип карта за 
дълбочините на заливане: 

 

Фигура:  Пример за карта на дълбочините на заливане при наводнения с различна вероятност: Q5, Q2, 
Q1 и Q0.1. 
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Фигура: Пример за карта на дълбочините на заливане при наводнения с екстремна вероятност: 
Qекстремно. 

- Карта на обхвата на заливане при наводнения 

За всеки район е изработен набор от карти в мащаб 1:10 000 показващ обхвата на 
заливната територия при различните сценарии Q5, Q1 и Q0.1, а за район MA01  и при 
Q2. За районите съдържащи екстремен сценарии е изработена отделна карта на 
обхвата спрямо вида на сценария – преливане или разрушаване на язовирна стена. 

Картите на обхвата на заливане съдържат общогеографска информация: населени 
места, пътна инфраструктура, речна мрежа, мостове диги, както и граници на парцели 
от кадастрални карти и КВС. 

Границите на обхвата са представени с линия за различните вероятности спрямо 
изискванията на Методиката и Техническото задание. 

На фигурите по-долу са представени по един пример от всеки тип карта за обхвата от 
наводнения: 
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Фигура: Пример за карта на обхвата на заливане при наводнения с различна вероятност: Q5, Q2, Q1 и 
Q0.1. 

 

Фигура:  Пример за карта на обхвата на заливане при наводнения с екстремна вероятност: 
Qекстремно. 
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- Карта на степента на заплахата при наводнения 

За всеки район е изработен набор от карти в мащаб 1:10 000 показващ степента на 
заплахата при различните сценарии Q5, Q1 и Q0.1, а за район MA01  и при Q2. За 
районите съдържащи екстремен сценарии е изработена отделна карта на степента на 
заплахата спрямо вида на сценария – преливане или разрушаване на язовирна стена. 

Картите на степента на заплахата съдържат общогеографска информация: населени 
места, пътна инфраструктура, речна мрежа, мостове диги, както и граници на парцели 
от кадастрални карти и КВС. 

Степента на заплахата е представена с растер в категории спрямо изискванията на 
Методиката и Техническото задание. 

На фигурите по-долу са представени по един пример от всеки тип карта за степента на 
заплахата от наводнения: 

 

Фигура:  Пример за карта за степента на заплахата при наводнения с различна вероятност: Q5, Q2, 
Q1 и Q0.1. 
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Фигура:  Пример за карта за степента на заплахата при наводнения с екстремна вероятност: 
Qекстремно. 

 

- Карта на скоростта, посоката и дълбочините на заливане 

За районите за които е изработен 2D модел е съставен набор от карти в мащаб 1:5 000 
показващ скоростта, посоката и дълбочината на заливане при различните сценарии 
Q5, Q1 и Q0.1, а за район MA01  и при Q2.  

Картите на скоростта и посоката съдържат общогеографска информация: населени 
места, пътна инфраструктура, речна мрежа, мостове диги, както и граници на парцели 
от кадастрални карти и КВС. 

Скоростта и посоката са представени със символ стрелка, като скоростта е изобразена 
в категории, а посоката с посоката на стрелката спрямо изискванията на Методиката и 
Техническото задание. 

На фигурате по-долу са представен пример за карта на скоростта, посоката и 
дълбочините на заливане: 
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Фигура: Пример за карта на скоростта, посоката и дълбочините на заливане при наводнения с 
различна вероятност: Q5, Q2, Q1 и Q0.1. 

 

- Карти на риска от наводнения 

За всеки район са изработени най-малко следните карти на риска: 

o Карта на риска от наводнения; 

Карти са изработени за трите основни вероятности Q5, Q1 и Q0.1, а за район MA01  и 
при Q2. 

За районите при които има моделирано и екстремно явление към тези карти са 
добавени и карти с Qекстремно съответно за преливане или разрушаване на язовирна 
стена. 

За всеки район е изработен набор от карти в мащаб 1:10 000 показващ засегнатите 
елементи от 4-те категории риск в обхвата на заливната територия при различните 
сценарии Q5, Q1 и Q0.1, а за район MA01  и при Q2. За районите съдържащи 
екстремен сценарии е изработена отделна карта спрямо вида на сценария – 
преливане или разрушаване на язовирна стена. 

Картите на риска съдържат общогеографска информация: населени места, пътна 
инфраструктура, речна мрежа, мостове диги, както и граници на парцели от 
кадастрални карти и КВС. 

Елементите на риска са представени със симвология описана в Методиката, която 
стриктно е спазвана при оформлението на картите. 

На фигурата по-долу е представен пример за карта на риска от наводнение: 
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Фигура: Пример за карта на риска от наводнения с различна вероятност: Q5, Q2, Q1 и Q0.1. 

 

 

Фиг. Пример за карта на риска от наводнения с екстремна вероятност: Qекстремно. 
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6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕСИГУРНОСТТА 

6.1. Несигурност 

Несигурността по определение, отнесена към заплахата и риска от наводнение е 
породена от случайния характер на природните явления. Тази несигурност се разделя 
на: несигурност във времето, което касае основно климатичните промени, в дадения 
случай и несигурност в пространството, което касае измененията във физическата 
среда. Другата страна на несигурността произхожда от липсата на познание за 
основите на явлението или процеса. От своя страна се разделя на:  несигурност, 
дължаща се на методите на измервания и методите на анализ на данни както и 
несигурност, дължаща се на неточност в математическия модел (моделирането) и 
натрупването на несигурност за определянето на условия и резултати на следващ 
етап.  

Съгласно методиката за оценка на заплахата и риска от наводнения е необходимо да 
се оцени несигурността. От друга страна в същата методика отбелязва, че поради 
наличието на много фактори, които се променят във времето и пространството и 
сложни взаимовръзки между процесите, влияещи на формирането на наводненията, е 
много трудно да бъдат отчетени  и представени всички неопределености и да се даде 
количествен израз на неопределеността на крайния резултат.  

В определянето на несигурността, доколкото е възможно, Изпълнителят се е водил от 

целта да се предостави възможността на Възложителя с експертен подход обективно 

да планира ефективни и ефикасни мерки за защита от наводнения, на база на 

различните сценарии и обезпеченост, както и да планира мерки за намаляване на 

неопределеността за следващия етап на изготвяне на картите на заплаха от 

наводнения и риск от наводнения. 

 

6.2. Несигурност, свързана с изменение на климата и 

тенденциите към увеличаване на екстремните феномени 

Изменението на климата е факт. От разработените методи и сценарии за изменението 
на климата, като хоризонт за оценка на несигурността в дадения случай е приета 2050 
година. Промените, ако има значителни такива, в зоните на заплахата от наводнения 
ще се определят основно от евентуалните бъдещи промени в климата и предприетите 
мерки за защита. Промяната в риска основно ще зависи от социално икономическото 

развитие, демографските промени и дългосрочното планиране, което пък 

определя възможността за инвестиции в предпазни ефикасни мерки.  

Сценариите и моделите за промени в климата се основават на разработките на IPCC. 
Двата крайни сценария са:  

Сценарият RCP 8.5 може да бъде наречен „обичайна практика“ („business-as-usual 
scenario“) с нарастващи емисии на парникови газове във времето и съответно 
увеличаващи се концентрации на парникови газове, без съществени мерки за 
ограничаването им. Сценарият RCP 2.6 описва най-оптимистичния вариант, при който 
се допуска, че ще бъдат реализирани всички мерки за ограничаване на емисиите. 
Сценарият RCP 4.5 предвижда по-бързо реализиране на адекватни мерки за 
ограничаване на емисиите. Очаква се пикът на емисиите да бъде около 2040-2050 г., 
след което те да намалеят рязко до 2080 г.  

По-детайлен анализ, но с различен климатичен модел има за четирите басейнови 
дирекции.Използван е регионален модел ALADIN 5.2 при 2 сценария: RCP 4.5 и RCP 
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8.5 и референтен период 1976-2005 г., като тук е използван по-неблагоприятния 
сценарий RCP 4.5. Съгласно методиката, препоръката е да се ползва най-
благоприятният сценарий за разработка за намаляване на несигурността за 
конкретния ИБР при оценката й за бъдещи събития към 2050 г. Независимо от 
препоръката за най-благоприятен сценарий, предлагаме да се ползва сценария RCP 
4.5, който не се отличава значително от този за RCP 2.6, но е по-предвидим за 
реализация на мерките за намаляване на парниковите газове, предвид политическите 
и икономически реалности в световната икономика и все още липсата на единен 
глобален подход към намаляване на въздействието върху климата на тези газове. 

По-долу са дадени общите сравнения за евентуалните изменения на температурата, 
процента на промяна на валежите, максималните очаквани изменения на тези 
показатели по сезони и евентуалната промяна на индекса на интензивните валежи с 
конкретните прогнози за ИБР. 
 

Източнобеломорски район 

Период 2013-2042 2021-2050 2071-2100 

Сценарий RСР4.5 RCР8.5 RСР4.5 RCР8.5 RСР4.5 RCР8.5 

∆Т average_annual 
(°С) 

1.06 1.17 1.08 1.44 2.79 3.76 

min ∆Т month (°С) 0.4(Х) 0.23(III) 0.36(Х) 0.52(III) 1.54(Х) 2.76(Х) 

max ∆Т month (°С) 1.58(VIII) 1.8(VIII) 2.03 (VIII) 2.5(VIII) 3.62(VIII) 5.38( VIII) 

∆Р average_ann (%) +3.86 -0.65 +2.69 +0.62 +1.17 +3.31 

min ∆P month (%) +0.7(V) +3.5 (IV)  -0.6(I) +1.5 (IV) -2.8(VI) -1.8 (VIII) 

max ∆P month (%) +34.6(X)  
-9.3(III) 

 +48.5 (XI)  
-16(III) 

+34.5(X) 
-19.8(VIII) 

 +37.8(XI) 
-15.7(II) 

+43.2(XI)  
-18.7(IX) 

 +36.9(X) 
 -20.7(VII) 

Таблица: Сравнение на промените по двата сценария спрямо референтния период 

 
Райони РI index 

1976-
2005 

∆PI: 
RCP4.5 

2013-2042 

∆PI: 
RCP4.5 

2021-2050 

∆PI: 
RCP4.5 

2071-2100 

∆PI: 
RCP8.5 

2013-2042 

∆PI: 
RCP8.5 

2021-2050 

∆PI: 
RCP8.5 

2071-2100 
България 6.1 0.19 0.19 0.26 0.23 0.31 0.39 

ИБР. 6.4 0.18 0.21 0.26 0.24 0.32 0.37 
Таблица: Промяна на индекса на интензивните  валежи спрямо референтния период 

Според сценариите за промяна на климата към 2050 г, спрямо най-благоприятния, 
спрямо референтния благоприятен както и спрямо най-неблагоприятния от тях може 
да се очаква засилване на вероятността за наводнения в ИБР през есенно зимния 
сезон. Като се отчете че и температурата ще се покачи, по-рано и по-бързо ще 
настъпва снеготопене, то освен честотата може да се увеличи и вероятността от по-
голям отток и високи приливни вълни. От друга страна по-високите температури 
предполагат по-високо засушаване и може да се предположи, че оттокът, изключая 
зимния сезон, ще е по-слаб поради засушаването. 

Увеличението на интензивните валежи за ИБР към 2050 е между 3% и 5% според 
двата сценария. И при над 20% увеличение на валежите през есенно-зимния сезон, 
при все пак малко по-висока температура, може да се предположи, че и оттокът ще 
следва тези тенденции и експертно да се очаква и завишение най-вече в Пловдивско-
Пазарджишкия регион. Измерител в % на това завишение на този етап и при 
наличните данни не е възможно да се даде. Това зависи от детайлните изследвания и 

верифициране на моделите в бъдеще.В зависимост от релефа е възможно и 

увеличение на височина на вълната, в порядъка на сантиметри и може би в рамките на 
статистическата грешка на докладваните карти на заплахата от риск от наводнения.  
Уточняване на това предположение ще се базира на изводите от доклада на 
консултантите по договора за „Оценка на натиска и въздействието върху 
повърхностните и подземните води от изменението на климата.” и бъдещите по-точни 
симулационни модели.  
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Неопределеността за риска към хоризонт 2050 г зависи от много фактори на социално, 

демографско, политическо и икономическо развитие. Единствен по-обозрим и 

прогнозируем фактор към 2050 г е населението. За всички региони то намалява, като 

се концентрира към градската среда. Рискът в този случай, би могло да се счита, че ще 

се повиши за градските зони на заплаха от наводнения, при условие че се увеличава 

населението на града. но ако се отчете икономическото развитие и предприетите 

мерки за превенция, то рискът като цяло би трябвало да намалее.  

От друга страна намалява населението в градските зони. Според проучването на НСИ, 
най-съществено към хоризонт 2050 ще намалее населението в област Смолян, до под 
40% от настоящото население. Или рискът за засегнати жители и косвено индустрия за 

РЗПРН МА 12 и МА 9 може да се оцени, че би намалял,.защото намалява населението 

и с него и производствените възможности.  Другите зони са със средно намаляване на 
населението от около 30%, което също би довело до намаляване на риска за 
населението и индустрията. Най-малко, само с около 10 % намалява населението в 
област Пловдив. При прогноза за по-големи и по-чести наводнения през есенно зимния 
период към хоризонт 2050, то рискът за населението и индустрията грубо може да се 
оцени като с малка вероятност за промяна. 

6.3. Несигурност, свързана с информацията: наличните данни, методи на 

обработка на информацията, направените измервания и грешки при 

самите измервания 

Основната задача, свързана с точността на изготвянето на картите на заплахата и 
риска от наводнения е постигането на максимална точност и достоверност на ЦМТ, 
който се явява основата за хидравличното моделиране, калибриране на модела и 
изготвяне на съответните карти на заплахата и риска от наводнения. 

За изготвянето на точен ЦМТ бе предвидено лидарно заснемане на терена. Поради 
независещи причини това не е осъществено и се подходи към стандартния, но вече 
морално и технически остарял начин за изработването на ЦМТ от картов материал и 
теренни измервания. За изготвянето на ЦМТ има налични разнородни по мащаб и 
точност данни, както и систематична грешка. Систематични грешки запазват 
големината и знака си в серията измервания или се изменят по определен начин.  

За да се прецизира модела, който се използва са извършени геодезични измервания 

на терен. Резултатите от статистиката на сверяването на ЦМТ и полевите измервания 

са дадени в таблицата в приложението. Средната кв. грешка за населените места с 

кадастрална карта е 0.25 м а за другите зони е 0.50 м. Отчитайки неточности при 

геодезичните измервания в рамките на заданието, което е консервативния вариант, 

предвид по-високата точност на уредите за измерване със ср.кв.гр. 0.05 м, тази за 

трансформацията при измерванията с GPS-технология в режим RTK е от ±0.31 м, 

поради несигурността от измерванията на геоида. Това са максимално подобрените 

данни, но средни за двата вида територии, посочени в т. 2.2.4. Не трябва обаче да се 

пренебрегнат данните от оцифряването на ЕТК, където съгласно инструкцията за 

изработване на едромащабни топографски карти в най-добрия случай допустимите 

разлики за ЕТК 5000 между реално измерените и отчетените височини от картата са в 

порядъка на ± 0.8м а като се добави и ±0.25 м при самото физическо отчитане от 

картата, то общата ср.кв. грешка или диапазон на несигурността с натрупване на 

измерване с GPS-технология в режим RTK и оцифряване от ЕТК 5000 достига до ±0.9м 

за ЦМТ. При следващите стъпки тази несигурност се разширява с хидроложките 

измервания и след това с хидравличното моделиране. В настоящата разработка се 
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приема, че хидроложките измервания не влияят на резултатите, поради основната 

тежест на хидравличното моделиране. Но то отново се влияее най-силно от 

несигурността в цифровия модел на терена. 

Обобщените данни за трите поречия са както следва. 

Арда – Най-високи са разликите в нивата или най-широк диапазон на несигурността 

или ср. кв. грешка след хидравличното моделиране е за РЗПРН AR-06 от ± 0.5 м, а 

най-ниски са за РЗПРН AR-04 и AR-05 от ±0.25 м. При урбанизираните територии и 

средна кв. грешка от ±0.25 м общата ср. кв. грешка за AR-06 е ±0.56 м а за РЗПРН AR-

04 и AR-05 е ±0.35 м. За извън урбанизираните територии при ср.кв. грешка от ±0.5м 

общата ср. кв. грешка за AR-06 е ±0.71 м а за РЗПРН AR-04 и AR-05 е ±0.56 м. Това 

удовлетворява точност за измерване по карти с мащаб 1:5000 и 1:10 000. При наклон 

на заливаемата тераса от 1 градус в градски условия за РЗПРН AR-06 ср.кв. грешка 

или несигурността в план е около ±32 м, но при мащаб на картата 1:10 000 това са ±3.2 

мм на самата карта, при наклон от 5 градуса това е ±6.4 м или само ±0.7 мм на 

картата, и за 8 градуса това е ±4 м. В извънградски условия при 1 градус наклон на 

терасата несигурността в план е до ±41 м, при 5 градуса е ±8.1 м, за 8 е ±5 м. При най-

неблагоприятния сценарий, когато в района на заплахата от наводнения не е имало 

подходяща точка от РГО, то общата общата ср. кв. грешка от ±0.9 м плюс ср. кв. 

грешка след хидравличното моделиране за РЗПРН AR-06 от ± 0.5 м общата 

несигурност може да достигне от ± 1.03 м.  Това в план при наклон от 1 градус дава 

несигурност ± 59 м, което е ±5.9 мм на карта с мащаб 1:10 000. За 8 градусов наклон 

това е ±10 м или ±1 мм на такава карта. В този случай е показателно влиянието на 

несигурността от изготвянето на ЦМТ от различни източници на географска 

информация и липсата на единна база. За другите две поречия не е разглеждан 

случая за най-неблагоприятен сценарии. 

Тунджа – Най-високи са разликите в нивата или най-широк диапазон на несигурността 

или ср. кв. грешка след хидравличното моделиране е за РЗПРН TU-02 от ± 0.55 м, а 

най-ниски са за РЗПРН TU-01 от ±0.35 м. При урбанизираните територии и средна кв. 

грешка от ±0.25 м общата ср. кв. грешка за TU-02 е ±0.60 м а за РЗПРН TU-01 е ±0.43 

м. За извън урбанизираните територии при ср.кв. грешка от ±0.5м общата ср. кв. 

грешка за TU-02 е ±0.74 м а за РЗПРН TU-01 е ±0.61 м. Това удовлетворява точност за 

измерване по карти с мащаб 1:5000 и 1:10 000. При наклон на заливаемата тераса от 1 

градус в градски условия за РЗПРН TU-02 ср.кв. грешка или несигурността в план е 

около ±34 м, но при мащаб на картата 1:10 000 това са ±3.4 мм на самата карта, при 

наклон от 5 градуса това е ±6.8 м или само ±0.7 мм на картата, и за 8 градуса това е 

±4.3 м. В извънградски условия при 1 градус наклон на терасата несигурността в план 

е до ±42 м, при 5 градуса е ±8.5 м, за 8 е ±5.3 м. 

Марица – Тук нивата се различават в голям диапазон. Най-високи са разликите в 

нивата или най-широк диапазон на несигурността или ср. кв. грешка след 

хидравличното моделиране е за РЗПРН MA-06 от ± 0.80 м, а най-ниски са за РЗПРН 

MA-14 от ±0.20 м. При урбанизираните територии и средна кв. грешка от ±0.25 м 

общата ср. кв. грешка за МА-06 е ±0.84 м а за РЗПРН МА-14 е ±0.32 м. За извън 

урбанизираните територии при ср.кв. грешка от ±0.5м общата ср. кв. грешка за МА-06 е 

±0.94 м а за РЗПРН МА-14 е ±0.54 м. Това удовлетворява точност за измерване по 

карти с мащаб 1:5000 и 1:10 000. При наклон на заливаемата тераса от 1 градус в 
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градски условия за РЗПРН МА-06 ср.кв. грешка или несигурността в план е около ±48 

м, но при мащаб на картата 1:10 000 това са ±4,8 мм на самата карта или общо около 1 

см диапазон, което е значително, при наклон от 5 градуса това е ±9,6 м или само ±1 мм 

на картата, и за 8 градуса това е ±6 м. В извънградски условия при 1 градус наклон на 

терасата несигурността в план е до ±54 м, при 5 градуса е ±10,7 м, за 8 е ±6,7 м. 

Важно да се отбележи, че измерванията и модела са в една височинна система. В 

настоящия проект е използвана GPS-технология в режим RTK при промерите и е 

избягнато пренасяне на коти от нивелачни репери. 

ЦМТ е базата за изготвянето на картите на заплахата и риска от наводнение. Докато за 

заплахата са важни точността на модела по височина и план, то за риска 

ограниченията са само в план. За картите на риска категориите са с координати в план. 

Повечето категории са еднозначно определени, с изключение на следните - човешко 

здраве (приблизителен брой засегнати жители); жители по места за настаняване и 

работещо население в съответния район, инсталациите по приложение № 4 към чл. 

117 от ЗООС и други източници на замърсяване, други обекти от интерес. За човешко 

здраве несигурността в данните значително е ограничена, посредством експертния 

подход на Изпълнителя и ръчен труд като е екстраполирана гъстотата жители на кв. км 

по данните от НСИ към районите определени като жилищни и по този начин жителите 

са разпределени в жилищната територия на населеното място, но не отговарят точно 

на жителите по преброителни райони. След тази обработка достоверността може да 

достигне над 70%. По - широка е неопределеността за следващите категории, които са 

определени експертно, съгласно примерите в методиката. Допълнителен фактор за 

неопределеността  е невъзможността да се локализират с точни координати обектите 

на заети лица, както и точния брой заети и приходящи лица за определено населено 

място. Използван е отново експертния подход, основно на данните за заетите лица по 

видове индустрии за всяка община, оценка на съотношението на заети лица  в град и 

село и на приходящи за всяко населено място, всичко в зависимост от данните 

предоставени от общините в общинските планове за управление и други публично 

достъпни данни. За непряко засегнатите жители в социалната категория отново са 

ползвани публично достъпни данни за брой ученици и болнични легла, но отново тези 

данни са оценени експертно. Тук може да има пропуски и неточности поради липсата 

на информация, като общо се оценява, че достоверността за тези категории е под 

50%. 

По отношение на определените обекти, точността в план отговаря на точността на 

картата. Останалите две категории са допълнени по подобен начин. Несигурността в 

определянето на категориите на риска като местоположение е минимална, но може да 

има липсващи данни.  

Важното е, че несигурността има смисъл на интервал и не може да бъде използвана за 

корекция на резултата. 

Препоръки за стесняване диапазона на несигурността при следващо изготвяне на 

карти на зоните на заплаха и риск от наводнения за да се планират по-ефикасни мерки 

за превенция. 
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Основен източник на несигурността е начинът за изработване на ЦМТ за поречията и 

зоните на заплаха. При комбинирано изготвяне от различни географски и моделни 

източници в равнинните зони несигурността може да надвиши ±50 м. За да се избегне 

ползването на различни източници е наложително на следващия етап да се ползва 

единна географска информационна база, която на този етап се осигурява с лидарно 

заснемане на земната повърхност в период без разстителност, включително 

предпазни съоръжения и инфраструктура. На следващия етап ще е изготвен и по 

точен модел на геоида за страната, което ще повиши точността на лидарното 

заснемане. 

Необходимо е в зоните с висок риск за населението и предвид измененията на 

климата да се оборудват автоматични хидрографски станции с дистанционно и 

непрекъснато отчитане в единно време с метеорологичните станции.  

Минимум година преди следващото изготвяне на картите за заплаха и риск от 

наводнения да се изиска от общинските администрации точна информация освен за 

населението по преброителни участъци, но и за работещите предприятия с точни 

адреси на мястото на работа, заетите лица, приходящи работници, учебни и здравни 

заведения и брой учащи и брой легла, заведения за спорт, отдих и хранене с точни 

адреси на месторабота и капацитет. Тези данни не са налични в НАП, поради това, че 

фирмите имат адрес на регистрация на едно място, докато в много случаи обектите 

има са на различни места от тези по регистрация. 


