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РАЗДЕЛ 3 

 

3.1. КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ  

3.1.1. Въведение 

Съгласно ЗВ директорът на БДИБР е компетентен орган за изготвяне и 

актуализиране на Картите на районите под заплахата от наводнения (КЗН) и на 

картите на районите с риск от наводнения (КРН) за утвърдените райони със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за Източнобеломорски 

район на басейново управление. Те са съставят в изпълнение на разпоредбите на 

чл. 146д, ал.1 от Закона за водите и чл. 6 от Директива 2007/60/ЕО и в 

съответствие с Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения 

(одобрена със Заповед № РД-370/ 16.04.2013 г. на Министъра на околната среда 

и водите, която е публикувана на интернет страницата на БД ИБР и МОСВ).  

КЗН и КРН за ИБР са изготвени по договор за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет „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" от външен изпълнител. 

За Източнобеломорски район при изготвяне на Картите на районите под заплаха и 

карти на риска от наводнения се разглеждат наводнения, предизвикани от 

излизане на реки извън бреговете им при протичане на високи води при три 

сценария, в съответствие с националната методика, както и са разгледани 

екстремни сценарии на при преливане на големи язовири или разрушаване на 

малки язовири. 

При разработването на КЗН и КРН са разгледани следните основни сценарии 

съгласно ЗВ и ДН: 
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 Наводнения с малка вероятност за настъпване – наводнения, при 

които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 

години; 

 Наводнения със средна вероятност за настъпване – наводнения, при 

които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 

години; 

 Наводнения с висока вероятност за настъпване – наводнения, при 

които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 

години. 

За Източнобеломорски район КЗН и КРН са изготвени и за следните 

допълнителни сценарии: 

 За трансграничния район МА01 Марица–граница са разгледани и 

допълнителни сценарии за наводнения с вероятнни периоди за повторно 

настъпване е по-големи или равни на 50 г. и на 500 г. във връзка с поети 

ангажименти при трансграничната координация със съседните държави РГърция 

и РТурция. 

 Сценарии за екстремно водно количество при разрушаване на 

язовирни стени или преливане на язовири в РЗПРН, за които това е релевантно, 

се предвиждат в следните случаи: 

 За малки язовири, включени в списъка на потенциално опасните 

обекти в Р.България (които са и в недобро техническо състояние) и са в 

определените РЗПРН за Източнобеломорски район, се разглеждат сценарии, 

изследващи ефекта от тяхното разрушаване. 

 При наличие на голям язовир в или над изследвания РЗПРН се 

разглеждат сценарии, изследващи ефекта от провеждане на оразмерителната за 

преливника на язовира висока вълна в долния участък под язовирите.  
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Основната цел е установяване на обхвата на залетите територии за РЗПРН в 

Източнобеломорски район. Извършени са необходимите проучвания, изследвания 

и анализи и въз основа на резултатите от тях са изготвени съответните карти, 

като са изпълнени следните дейности: 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. 

Изготвените проекти на КЗН и КРН бяха публикувани на интернет страницата 

на БД ИБР и МОСВ за консултации с обществеността на 09.10.2015 г. и 

заинтересованите страни по реда на чл. 146р, ал.1, т. 2 от Закона за водите за 

период от два месеца.  

След отразяване на резултатите от консултациите бе изготвен финалният 

вариант на картите, публикуван на интернет страницата на БДИБР на адрес: 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564. 

Картите на заплахата от наводнения показват обхвата на териториите, които 

могат да бъдат наводнени при всеки от горепосочените сценарии. За всеки 

РЗПРН са съставени в съответствие с изискванията на ДН, ЗВ и Методиката 

следните видове карти на заплахата (публикувани на интернет страницата на 

БД ИБР на следния адрес: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564): 

 Карта с обхвата на наводнените територии по трите сценария с 

вероятни периоди на повторение 20, 100 и 1000 години (за МА_01 с допълнителни 

сценарии 50 г. и 500 г.) 

 Карта с обхвата на наводнените територии при екстремен сценарий, 

където е предвиден такъв. 

 Карта с обхвата и дълбочините за всеки от разгледаните сценарии 

 Карта с посоката и скоростта на течението в териториите, за които е 

извършено 2D моделиране – Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Свиленград и Елхово; 

 Карта на степен на заплаха в зависимост от дълбочината за всеки от 

разгледаните сценарии 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564
http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564
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Изготвените КЗН и КРН са основа за разработване на Програмата от мерки 

за предотвратяване и/или намаляване на риска от наводнения и последиците от 

тях и първия проект на План за управление на риска от наводнения за 

Източнобеломорски район (ПУРН). 

3.1.2. Използвани данни за КЗН 

За изпълнение на дейностите за изготвяне на КЗН са събрани, анализирани и 

обработени множество разнородни данни.  

3.1.2.1. Данни, налични в БД ИБР  

Част от необходимите данни бяха налични в БДИБР: 

• База данни по проект JICA; 

• Напречни профили от проект ArdaForecast; 

• ГИС база данни за повърхностните и подземните водните тела, СОЗ, 

водосбори и граници на речните басейни, източници за ПБВ; 

• Имотни граници - CAD2015. В базата данни на имотните граници – 

CAD2015 липсват землищата на някои общини, което наложи използването на по 

стара версия – 2014. 

• Карти мащаб 1:5000-JPG и TIFF за част от теченията на Марица и Тунджа; 

• Данни от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), 

както и ортофото за територията на БД ИБР и цифров модел на релефа с 

последни обновявания на посочените данни – 2013 г. за ортофото и релефа и 

2014 г. за СИЗП; 
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• данни и информация, касаещи язовирите, предвидени за сценарий 

разрушаване и преливане на територията на БД, както и техните аварийни 

планове; 

• база данни по р. Марица и цифров модел на терена, извлечен чрез 

оцифряване на ЕТК- DEM-2007 от Системата за ранно известяване, изготвена по 

проекта Phare – “Capacity improvement for Flood Forecasting in the BG-TR CBC 

Region”; 

• проекти за корекции на реки в РЗПРН, налични в БД ИБР; 

• ГИС данните от ПОРН, в които се съдържат всички обекти от 4-те 

категории риск; информация за обхвата на минали наводнения, в т.ч. и карти; 

• информация за нанесени щети; 

3.1.2.2. Допълнително набавена информация 

За изготвяне на КЗН и КРН беше необходимо набавяне на допълнителна 

информация от различни източници – Напоителни системи ЕАД, АПИ, НКЖИ, 

НСИ, АГКК, НИМХ и общини на територията на Източнобеломорски район. 

 Информация, получена от общините – Почти всички общини на 

територията на ИБР предоставиха данни от наличните проекти за корекции на 

реки, укрепване на брегове и други дейности в речното корито. Общините, които 

имаха оцифрени или сканирани кадастрални карти и регулационни планове, ги 

предоставиха. Други, които нямаха кадастралните планове на електронен 

носител, ги предоставиха за копиране и оцифряване за използване при 

създаването на ЦМТ. Бяха срещнати трудност при събиране на данни, свързани с 

кадастралните планове в някои общини, които не съдействаха. Някои от общините 

предоставиха подробна информация за минали наводнения с цел да подпомогнат 

работата по изготвяне на КЗН и КРН. Всички общини предоставиха аварийните 



Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г. 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org                        6 

планове на намиращите се на тяхна територия от предвидени за разглеждане в 

екстремните сценарии рискови язовири. 

 „Напоителни системи“ ЕАД чрез своите клонове в страната предоставиха 

данни за стопанисвани от тях съоръжения по реките – водовземания, помпени 

станции, бентове, прагове, оградни стени; корекции на реки-технически данни 

диги; язовири към НС-ЕАД – големи и малки – технически и експлоатационни 

данни, техническо състояние. Клонове Средна Тунджа–Сливен, Марица-Пловдив 

и Тополница-Пазарджик, дадоха наличните при тях карти в мащаб 1:5000, които 

са оцифрени и използвани при създаването на ЦМТ. 

 АПИ предоставиха ГИС база данни за пътната инфраструктура в 

заливаемите територии, която беше използвана при изготвянето на хидравличния 

модел и съответно КЗН и КРН на р. Марица в тази зона. 

 От НКЖИ беше предоставена информация по проекта: „Реконструкция и 

електрификация на ж.п.линия Пловдив-Свиленград“, от която бяха използвани 

данни за сервитут и нивелета по трасето на ж.п.линия в строеж при изготвяне на 

хидравличния модел в съответния РЗПРН. 

 От страна на Република Гърция бяха предоставени данни, които са 

използвани за картиране на заплахата от тяхна страна. В участъка на общата 

граница по река Марица - след устието на река Маричица (Дерекьой) до българо-

турската граница с дължина от около 13 км бяха предоставени данни за 14 

профила. Съпоставянето им с данни от картни материали и преки геодезически 

заснемания, извършени на българския бряг, показа съществени отклонения във 

височинно отношение. В този вид информацията не можеше да бъде директно 

използвана, тъй като е свързана с ненадеждност на данните от гръцкия 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. За оценка и подобряване на 

точността бе извършено заснемане на речното корито на р.Марица 
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приблизително по талвега на реката в общия участък на българо-гръцката 

граница, който пресича и предоставените за включване в настоящия проект 

„гръцки” профили. За изследването в общия 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. 

 Геодезическата информация, която бе събрана, обработена и 

структурирана за нуждите на изготвяне на КЗН, се състои от – резултати от 

измервания /сурови данни/, обработени данни и структурирани бази данни 

„Геодезия”. За адаптирана геодезична информация и бази данни за изготвяне на 

КЗН при моделиране на теренни повърхнини на РЗПРН са ползвани разнородни 

източници на данни с геодезичен произход, например CAD файлове от 

специализирани карти, съдържащи и данни за описание на релефа – подробни и 

точки от Работна геодезическа основа (РГО) с коти, например Пловдив и 

населените места от община Пловдив, Родопи и Марица; Оцифрени кадастрални 

и регулационни планове на населени места с 2D (по изключение и 3D) образи на 

хоризонтали в dxf-формат, например Смолян, Чепеларе, Девин и др.; Цифрови 

геодезични данни от инфраструктурни проекти, например заснети напречни 

профили през 10 метра по проект за рехабилитация на път Ракитово-Пещера, 

заснети профили по проект за рехабилитация на уличната мрежа на Любимец и 

др.; Геодезични снимки на населени места, в.т.ч. подробни точки с коти с гъстота 

достатъчна за моделиране на релеф за мащаб 1:1000 – 1:2000, например 

Симеоновград и населените места от общината, Харманли и др. Посочените по-

горе данни и бази данни бяха подложени на допълнителна обработка и 

адаптиране. 

 В резултат на гореописаното към „Геодезична база данни” за нуждите на 

изготвяне на КЗН са структурирани: 
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- Данни за точкови обекти резултат от геодезическо заснемане на напречни 

профили на речните корита; 

- Данни за точкови обекти за моделиране на релефа в РЗПРН, извлечени от 

геодезични измервания или от подходящи бази данни, както и структурирани 

специализирани източници на информация, адаптирани за нуждите на проекта. 

 При изпълнение на дейностите за осигуряване на геодезически данни са 

срещнати следните проблеми: 

− Отпадането на възможността за ползване на данни за територията и речните 

тераси от лазерно заснемане и други подходящи дистанционни методи; 

− 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. 

 Използвана е официална информация на НИМХ от всички хидрометрични 

станции на територията на Източнобеломорски район. В разработката за 

статистическа оценка на максималния отток и определяне на максималните водни 

количества с опредена обезпеченост е приет периодът 1961 - 2014 г. 

3.1.3. Методология за изготвяне КЗН 

Събраната и наличната информация е обработена при спазването на общата 

схема и стъпки в Методиката за картиране на заплахата от наводнения. 

Обхватът на залетите територии в РЗПРН за всеки сценарий се определя чрез: 

 Създаване Цифров модел на релефа (ЦМР) от преки геодезични 

измервания и налични модели на релефа 
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 Хидроложки изследвания за установяване на размера водните количества 

 Хидравлични изследвания и създаване на хидродинамични модели за 

определяне на водните нива 

 Оценка на заплахата от наводнения чрез съвместяване на резултатите от 

хидравличното моделиране с ЦМР в ГИС среда – линии на заливане 

 Изготвяне на карти на заплахата 

3.1.3.1. Цифров модел на релефа с интегрирано 3D речно легло.  

Създаден е от налични ЦМР, като реката и речната тераса са моделирани по 

пряко заснетите напречни профили. За създаването му са използвани: 

 Цифров модел на терена – епоха 2013 г. с източник МЗХ 

 Цифров модел на терена, извлечен чрез оцифряване на ЕТК 

 Кадастрални и регулационни планове на населени места 

 Заснети профили и съоръжения по проекти и други данни от 

инфраструктурни проекти за корекции на реки, язовирни стени, хидротехнически 

обекти, аварийни планове и др. 

 Данни за релефа, предоставени от Р Гърция по аналогичен проект в 

участъка на общата граница по река Марица. 

 Данни от преки геодезични измервания в РЗПРН на напречни профили и 

геодезични снимки на реките, при всички мостове, прагове и др. съоръжения и 

линейни обекти с отношение към хидравличното моделиране в 31-те РЗПРН. 

Установено беше, че предоставеният от МЗХ на Басейнова DTM-2013 е подходящ 

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. 
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Изготвени са 3D-модели на речните тераси в тяхната заливна част за всеки 

РЗПРН и са свързани с ЦМР, 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 DEM-

2007 (от Системата за ранно известяване, изготвена по проекта PHARE – 

“Capacity improvement for Flood Forecasting in the BG-TR CBC Region”), 

предоставен от БДИБР и предварително проверен по отношение на точност. 

 в обхвата на затворения 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 Методиката; 

3.1.3.2. Хидроложки изследвания за определяне на водните количества за 

характерните точки със съответните обезпечености за всички сценарии 
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В изследването е ползвана официална информация на НИМХ от всички 

хидрометрични станции на територията на разглеждания район за периода 1961-

2014 година, включително ходографи на максимални характерни високи вълни в 

хидрометричните станции и актуални ключови криви на хидрометричните станции 

в районите, подлежащи на хидравлично моделиране. 

Извършен е анализ на речната мрежа, климатичните характеристики, анализ на 

значимостта на влиянието на климатичните промени и хидроложките 

характеристики на разглежданите райони. 

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 само 

частично покрива участъците 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 разработката 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, 2012 

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. 

 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 
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При избора на теоретична крива на разпределение е извършен 

предварителен анализ и сравнение на най-използваните и селектирани от 

множество възможни разпределения теоретични криви на честотни 

разпределения: - 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. 

 Информация за максимални водни количества и продължителност на 

минали високи вълни от исторически наводнения 

Разгледана е и анализирана информация от редица източници на 

информация включително и 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.. 

Характерните максимални водни количества са определени съгласно 

разработената от НИМХ методика. 

За реките Арда, Тунджа и Марица регресионният коефициент R е много 

висок (над 0.90), което говори за надеждност на получените резултати. 

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. 
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3.1.3.3. Хидравлични изследвания 

Чрез хидравлично моделиране на процесите на протичане в речните легла на 

водните количества се получават водните нива по протежение на реката за всеки 

сценарий. 

В рамките на настоящата разработка са проведени хидравлични изчисления и 

анализи в РЗПРН. 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_ BG3_APSFR_МА_01 Марица-граница са 

проведени и изчисления за високи води с обезпеченост 2% и 0,2 % (1 на 50 и 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 (проследяване 

разпространението на катастрофална вълна, преливане на язовирна стена или 

провеждане на висока вълна с характерна обезпеченост в условия на 

стационарно течение). 

За провеждане на изчисленията в условия на еднодименсионално течение е 

използван численият 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 
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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. За успешното създаване на моделите и 

максимално точното пресъздаване на 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. 

Поради много големия обхват на изследваните райони, водните количества със 

съответна обезпеченост са задавани в множество точки по дължина на участъка с 

цел адекватно отразяване 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 
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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. 

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 

двудименсионален 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. 

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. 

Двудименсионални модели са приложени в отделни случаи и извън населени 

места, където геометрията на речното корито и заливните тераси го налага (напр. 

в РЗПРН BG3_APSFR_МА08 и BG3_APSFR_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 BG3_APSFR_AR06 и яз. Двата чучура - РЗПРН BG3_APSFR_TU02). 
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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). 

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. Меродавният 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). 

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 същият 

сценарий е включен като допълнителен в надлъжните профили и картите за 

съответния РЗПРН. 
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3.1.3.4. Оценка и картиране на заплахата 

Оценката и картирането на заплахата и риска от наводнения е извършено 

съгласно изискванията в Методиката 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; 

 Изработка на карти за заплахата. 

Обработка на входни данни за картиране на заплахата 

Основните данни за картиране на заплахата са тези, постъпващи от 

хидравличното моделиране - 1D и 2D. При двата вида моделиране се борави с 

различни типове софтуер и изходните резултати са различни, поради което 

подходите, използвани в настоящия проект, са различни и са представени в 

детайли по-долу. 

 

Обработка на данните от 1D модели: 

 За картиране на заплахата за всички РЗПРН се изисква минимум 

резултати от 1D моделите; 

 Изходните данни от тези модели предоставят информация за височина на 

воден стоеж при определен период на повторение. Тези данни се получават за 

всяко напречно сечение, участвало в моделирането; 

 Данните се импортират от текстов формат в ГИС и се генерира точков 

векторен слой, съдържащ координати на точката, както и височина на водния 

стоеж в тази точка от реката; 

 Точковият слой се привързва към линията, очертаваща талвега на реката 

и височината на водния стоеж се интерполира по цялата дължина на реката за 

получаване на информация за водния стоеж между напречните сечения; 



Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г. 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org                        18 

 Получените стойности за водните стоежи се екстраполират с ArcGIS за 

последваща обработка с цифровия модел на терена (ЦМТ); 

 Следват манипулации на екстраполираните данни и ЦМТ и получаване на 

растерен слой за дълбочините на заливане; 

 Полученият слой за дълбочините претърпява ръчна обработка, за да 

бъдат премахнати откъснати разливания, такива след дигите в места, където 

дигите са над водния стоеж и други грешки, като резултатът от ръчната обработка 

е директно слой, който слой влиза в базата данни за заплахата за всеки РЗПРН; 

 Растерният файл се векторизира за получаването на обхвата на 

заливната тераса при дадения период на повторение и резултатът с обхвата на 

заливане се попълва в базата данни; 

 Растерният файл се рекласифицира с указаната в Методиката част 2, гл. 

2Б2 класификация за получаването директно на растер със степента на заплахата 

в зависимост от дълбочината. 

Обработка на данните от 2D модели: 

 2D моделите по принцип имат добри изходни данни, подходящи за 

въвеждането на резултатите от тях в ГИС среда; При тези модели не се налага 

екстраполация, тъй като те работят с ЦМТ и директно генерират обхват, 

дълбочина, скорост и посока на течението; 

 При моделирането е избран изход на данните в табличен вид, като за 

всяка точка са представени техните географски координати и атрибути за обхват, 

дълбочина, скорост и посока на течението; 

 За дълбочина и обхват на водата в заливните тераси при определените 

периоди текстовият файл се конвертира директно в растерен вид и се получават 

растерен слой с дълбочините и последващ векторен файл с обхватите на 

заливане; 

 Данните за скоростта и посоката се конвертират във векторен файл с 

точкова геометрия, тъй като в този формат най-добре представят информацията, 

която съдържат. За всяка точка от файла е присвоен атрибут за скоростта и 
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посоката на водното течение. Тъй като изходът от 2D модела е с относително 

гъсто разпределение на точките - особено в районите с по-висока скорост на 

водата, то за да бъдат по-прегледно представени на картата, се извършва 

генерализация и представянето им с минимално разстояние от 10 м, като всички 

точки в рамките на този буфер се осредняват по отношение на стойностите им за 

скорост и посока. 

3.1.4. Резултати 

 В рамките на определяне на заплахата от наводнения за БДИБР са 

получени следните крайни резултати: 

• ГИС бази данни за заплахата, съдържащи входни данни и резултати 

информация за оценката на заплахата от наводнения за всеки РЗПРН.  

• Карти на заплахата от наводнения в БДИБР. 

 Картите са изготвени с използване на географска информационна система 

ArcGIS. Съставените карти на заплахата от наводнения в електронен вид във 

формат .pdf са публикувани на интернет страницата на басейнова дирекция в 

раздел „ПУРН” на адрес http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564.  

Обзорна карта на заплахата от наводнения за ИБР при трите основни сценария  с 

вероятен период на повторение 20, 100 и 1000 години е представена в 

Приложение №  3.1.1. 

За информиране на обществеността и отговорните институции е разработен и 

специален интернет модул – web базирана интерактивна карта за визуализиране 

на резултатите от картирането на заплахата и на риска от от наводнения в РЗПРН 

за Източнобеломорски район на басейново управление. Картата е за сценарий 

със средна вероятност за повторение веднъж на 100 години и дава възможност за 

показване на резултатите от оценката на заплахата и на риска в различен мащаб 
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и обхват. Интернет модулът е на следния адрес: 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=524. 

На база изготвените КЗН е изчислена в декари залятата площ по 
основни речни басейни и общо за ИБР. 
 

Залята площ в дка по основни речни басейни и за ИБР 

    

 Вероятност за настъпване на наводнението 

Речен басейн висока средна  ниска 

Арда 4 526.77 5 341.78 6 202.34 

Тунджа 52 699.03 106 426.96 150 292.09 

Марица 221 542.83 461 640.84 595 608.73 

Общо за ИБР 278 768.62 573 409.58 752 103.16 

 

3.1.4.1. Видове карти на районите под заплаха от наводнения  

 При определяне и изготвяне на картите за заплахата са спазени основните 

изисквания на Методиката посочени в част 2, гл. 2.Б.2. Допълнително са въведени 

и няколко нови елемента, неописани в детайлност в Методиката, като картите за 

скоростта и посоката на водата, както и тези от моделиране при сценариите с 

максимални водни количества с период на повторение веднъж на 50 и веднъж на 

500 години и при екстремни сценарии с разрушаване и преливане за язовири. 

Изготвени са следните 4 вида карти на заплахата: 

• Карта на обхвата на заливане: Представя се като полигон и съдържа 

всички сценарии: 

o За всички РЗПРН - симулирани максимални водни количества с период 

на повторение 20, 100 и 1000 години; 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=524
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o За РЗПРН - река Марица – граница, с код APSFR_MA_01, освен 

посочените в Методиката сценарии, и за максимални водни количества с период 

на повторение 50 и 500 г.; 

o За РЗПРН, където се разглежда сценарий с екстремни водни 

количества - освен посочените в Методиката сценарии се определя и граница за 

екстремните количества. Обхватите с екстремните водни количества са 

изобразени самостоятелно на отделна карта. 

•  Карта на заплахата с дълбочините на заливане. Изготвени са за всеки 

сценарий. 

•  Карта на степента на заплаха в зависимост от дълбочината. 

Изготвени се за всеки сценарий. 

•  Карта на заплахата със скоростите на водата. Изготвя се за РЗПРН, в 

които са използвани 2D модели. 

 

Карта на обхвата на заливане при наводнения 

 Картата на обхвата е една за всеки РЗПРН, с изключени на тези райони, в 

които са представени и екстремни събития, за всяко от които е изготвена отделна 

карта. Картата представя външния контур на обхватите на заливане за всички 

вероятности с различен цвят съгласно изискванията на Методиката (за 

максимални водни количества с период на повторение веднъж на 20 г. - зелен; 

100 години – жълт, 1000 г. – червен), като за обхвата на екстремното количество 

контурът се изобразява в лилаво, а за допълнителните сценарии за РЗПРН 

Марица-граница за количества с период на повторение 50 г. – в жълт пунктир, 500 

г. – червен пунктир. 
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 На фигурите по-долу са представени по един пример от всеки тип карта за 

обхвата от наводнения: 

 

Фигура: карта на обхвата на заливане при наводнения с различна вероятност 
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 Фигура: карта на обхвата на заливане при наводнения при екстремен сценарий 

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: максимални водни количества с период на повторение веднъж на 20, 

100, 1000 години, а за РЗПРН Марица- граница - и при сценарии с максимални 

водни количества с период на повторение веднъж на 50 и веднъж на 500 години. 

За районите, съдържащи екстремен сценарий, е изработена отделна карта на 

дълбочините спрямо вида на сценария – преливане или разрушаване на язовирна 

стена. 

Дълбочините са представени по категории спрямо изискванията на Методиката 

според приетата цветова скала в 8 степени. 
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Фигура: карта на дълбочините на заливане при наводнения с различна вероятност 
веднъж на 20, 50, 100, 500, 1000 г. 
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Фигура: Карта на дълбочината на заливане при наводнения от екстремен 
сценарий 

 

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. За районите, съдържащи екстремен 

сценарий, е изработена отделна карта на степента на заплахата спрямо вида на 

сценария – преливане или разрушаване на язовирна стена. 

Степента на заплахата е представена по категории спрямо изискванията на 

Методиката в четири степени – ниска (дълбочина под 0.5 м), средна (дълбочина 
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от 0.5 до 1.5 м), значителна (дълбочина от 1.5 до 2.5 м) и много висока 

(дълбочина над 2.5 м). 

 

Фигура: карта за степента на заплахата при наводнения с различна вероятност. 

Карта на скоростта, посоката и дълбочините на заливане 

В рамките на избрани участъци в пет РЗПРН, в т.ч. гр. Свиленград 

(BG3_APSFR_MA_01), гр. Елхово (BG3_APSFR_TU_01), гр. Ямбол 

(BG3_APSFR_TU_02), гр. Пловдив (BG3_APSFR_MA_05), гр. Пазарджик 

(BG3_APSFR_MA_07) е извършено двудименсионалното хидравлично 

моделиране с цел определяне на скоростното поле при разливане извън коритото 

на реката. За тях чрез изработен 2D модел е съставен набор от карти в мащаб 

1:5000, показващ скоростта, посоката и дълбочината на заливане при различните 
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сценарии (с период на повторение веднъж на 20, на 100 и на 1000 години), а за 

район Марица - граница и при 50 и 500 г. 

Скоростта и посоката са представени със символ стрелка, като скоростта е 

изобразена в категории, а посоката с посоката на стрелката според изискванията 

на Методиката. 

На фигурата по-долу е представена като пример карта на скоростта, посоката и 

дълбочините на заливане: 
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3.1.4.2. Структурни елементи на картите 

 Оформлението на картите на заплахата и риска е направено в 

съответствие с Методиката, част 2, гл. 2.Б.2. и част 4, гл.7. Картите са в мащаб 

1:10 000 (с изключение на картите на скоростта на водата, които са в мащаб 1:5 

000) и с размер на картния лист А3. Поради големия обхват на РЗПРН, в мащаб 

1:10 000 те са представени в повече от един картни листа 

Картите съдържат следната информация: 

• Име на картата - съдържание на картата; 

• Организация, създала и публикувала картата. 

• Дата на изготвяне и публикуване; 

• Легенда /описание на символите/; 

• Метод на създаване и кратко описание на използваните данни, модели и 

софтуер; 

• Координатна система и височинна система; 

• Посока; 

• Мащаб; 

• Картографско изображение - с данните и резултатите от анализите; 

 

 За основа на картите са използвани актуални ортофото снимки. 

Картографският шаблон е зададен в методиката и включва следните полета: 
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• Поле за картографско изображение: има две съставни части – 

общогеографска и тематична. Визуализираната заплаха/ риск доминира над 

общогеографското съдържание. С цел подпомагане на читателя да придобие ясна 

представа за местоположението и обхвата на РЗПРН за основа е използвана 

аерофото снимка. Картите съдържат общогеографска информация: населени 

места, пътна инфраструктура, речна мрежа, мостове диги, както и граници на 

парцели от кадастрални карти и КВС. 

• Поле за Заглавие на карта – разположено е в горния десен ъгъл на 

картата. В него е посочен периода на повторение и съответстващата му 

вероятност за настъпване на събитието. 

• Поле за Легенда и описание на символите – разположено е 

непосредствено под заглавието на картата. В него са представени условните 

знаци за всички елементи на отделните карти на заплахата или картите на риска. 

• Поле за Легенда на общогеографските слоеве и легенда на 

хидротехнически съоръжения – разположено е под описанието на символите. В 

него са представени условните знаци за населените места, хидротехническите 

съоръжения и хидрографски обекти. 

• Поле за Район на изследване е разположено в долния десен ъгъл на 

картата. В него е отбелязано точното наименование и код на РЗПРН, за който се 

отнася картата, и поле с Карта на местоположението му, с цел бърза и лесна 

локализация. 

• Поле за Източници на данни/Метод на създаване - съдържа кратко 

описание на използваните данни (МЗХ, БДИБР, ККР-АГКК, НИМХ-БАН), модели 

(HEC-RAS) и софтуер (ArcGIS). 

•  Мащаб, Ориентация, Картографска проекция и Височинна система – 

картографска проекция: WGS 1984, UTM, зона 35N, Балтийска височинна система 
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• Поле за Лого на изпълнителя, Лого на възложителя и Дата на издаване – с 

информация за компетентния орган Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“, съставителя на картите Обединение „Пловдив 2014“ и дата на изготвянето 

им и информация за проекта, по който е изготвена. 

3.1.5. Несигурност КЗН 

 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. 

 Целта на определянето на несигурността, доколкото е възможно, е да се 

предостави възможност на база експертен подход обективно да планират 

ефективни и ефикасни мерки за защита от наводнения, на база на различните 

сценарии и обезпеченост. 
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 Важно е да се отбележи, че посочените по-долу видове несигурности и 

стойности на отклоненията имат смисъл на интервал и не могат да бъдат 

използвани за корекция на показания резултат. 

3.1.5.1. Несигурност, свързана с изменение на климата и тенденциите към 

увеличаване на екстремните феномени 

 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, 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. 

 За Източнобеломорски район е прието да се ползва сценарият RCP4.5, 

който не се отличава значително от 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. 
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 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, с изключение на 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 до 

5%, и повече най-вече в Пловдивско-Пазарджишкия регион. 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. 

3.1.5.2. 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 LiDAR 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 
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ЦМТ от картов материал и теренни измервания. Това води до натрупване на 

несигурност поради неточността при изготвянето на картите, различните мащаби 

на самите карти, неточностите при цифровизирането на тези карти и 

използването на различни цифрови модели на терена, където е имало изготвени 

такива, несигурността в определянето на геоида и несигурността произтичаща от 

заснемането на терена в режим на работа RTK и GPS технология. Основен 

недостатък за ЦМТ на всеки район е, че има смесване на всички технологии за 

оцифряване и съответно тази с най-несигурни параметри определя основната 

несигурност за целия район. 

 Съгласно ISO 17025 се изисква измерванията да бъдат представени със 

съответната неопределеност (съгласно предписанията на ISO GUM 1993) като 

мярка за метрологичното качество на аналитичните резултати (измервания). 

Неопределеността е дефинирана като "параметър, асоцииран към резултата от 

измерване, характеризиращ дисперсията на стойностите, които могат да бъдат 

основателно приписани на измерваната величина". Разликата между 

традиционния доверителен интервал и неопределеността се състои в това, че 

последната отчита влиянието на всички фактори, които влияят върху получения 

резултат. 

 Трябва да бъде направено разграничение между понятията грешка и 

неопределеност. Грешката се дефинира като разликата между единично 

измерване и истинската стойност на измерваната величина. Следователно 

грешката представлява единична стойност. Грешката в дадения случай може да 

произтича от измерванията. Геодезичните полеви измервания са извършвани с 

високо точни съвременни уреди, както и тези за промерите на напречните 

профили. Точността на уредите и измерванията значително превишават 

изискванията на ТС и са подробно обяснени по-горе в съответните раздели за 

геодезията. 
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 За целите на удостоверяване на точността на полевите измервания и 

точността на уредите и метода за работа е направена независима проверка на 

място по време на измервания на профил на р. Марица. Проверката е направена 

от лице, независимо и несвързано с екипа, осъществяващ измерванията и без 

предварително съгласуване. Резултатите потвърждават точността на уредите и 

избраната методика с ехолот и в реално време с GPS синхронизация.  

 Детайлно е обяснен подходът, изходните данни и сравняването на 

картовите материали и предоставените ЦМТ. Има разнородни по мащаб и точност 

данни, както и наличието на систематична грешка. Систематични грешки са 

грешките, които запазват големината и знака си в серията измервания или се 

изменят по определен начин. Те отклоняват измерваната величина от истинската 

й стойност в една посока. Систематичните грешки са: инструментални (грешки на 

уреда) и методични (грешки на метода). В дадения случай това касае понижение 

на терена в последователни интервали. Предоставените модели са DTM - 2007 и 

DTM 2013. Вторият модел се оказва и по-неточен от предхождащия модел. За 

използваните модели, систематичните им понижения са отчетени и коригирани, а 

средната кв. гр.от ±0.4 м по височина установена при промерите за МА 01 е в 

рамките на средната кв. гр. за зоните извън тези с кадастрални карти, където са 

използвани данни от този модел за създаването на ЦМТ за проекта. 

 За да се прецизира моделът, който се използва, са извършени геодезични 

измервания на терен. Измерванията и сравненията дават добра възможност за 

статистическа обработка и показват нормално разпределение на резултатите, без 

случайни грешки. 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 консервативният 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 
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на геоида. Това са максимално подобрените данни, но средни за двата вида 

територии – урбанизирани територии и територии заети от обекти от критичната 

инфраструктура от една страна, и извън урбанизирани територии с висок 

стопански интерес, от друга. Не трябва 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 ± 0.8 м, 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. 

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

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

При изготвянето на КЗН и КРН е използвана GPS-технология в режим RTK при 

промерите и е избягнато пренасяне на коти от нивелачни репери. 

При следващите стъпки към несигурността, дължаща се на недостатъчно точна 

геометрия на речното легло, се прибавят несигурности дължащи се на неточности 

и некосистентност на данните в редиците от хидроложките измервания, от 

методите, използвани за определяне на водните количества с различна 

обезпеченост, неточности при определяне на коефициентите на грапавината на 

речното легло и прилежащите терени, от използваните математически модели за 

хидравлично моделиране, при определяне на граничните условия в моделите и на 

влиянието на налични съоръжения в рамките на РЗПРН. 

При хидравличното моделиране за получаване на водните нива е оценен 

диапазонът въз основа на анализи на чувствителността по отношение изброените 

фактори, като за всеки модел е определен диапазон на възможната вариация. 

Най-съществено се явява влиянието на неточния цифров модел на терена. 
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3.1.5.3. Обобщени данни за трите основни речни басейна. 

3.1.5.3.1. 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. 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, 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 ± 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 два 

речни басейна не е разглеждан случаят за най-неблагоприятен сценарий. 

3.1.5.3.2. 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 ТU-02 е ±0.60 м а за РЗПРН TU-01 е 
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±0.43 м. За извън урбанизираните територии при ср.кв. грешка от ±0.5м общата 

ср. кв. грешка за ТU-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 ТU02 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. 

3.1.5.3.3. 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 

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 градски условия за РЗПРН МА-06ср.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. 

По-детайло описание на изпълнените дейности и получените резултати е дадено 

в Приложение 3.1.2 Резюме на изпълнените дейности. 


