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РАЗДЕЛ 3 

 

3.2.КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК  ОТ НАВОДНЕНИЯ  

3.2.1. Въведение 

Рискът от наводнения представлява съчетание на вероятността от 

наводнение и възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, 

стопанската дейност, околната среда и културното наследство. 

Картите на риска от наводнения са съставени в изпълнение на 

разпоредбите на чл. 146д, ал. 1, т. 2 от  Закона  за водите и чл. 6 от Директива 

2007/60/ЕО, 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).  

При всеки от сценариите върху картите се показват засегнатите елементи 

на риска в категориите Човешко здраве, Стопанска дейност, Околна среда и 

Културно наследство,  които попадат в обхвата на залетите територии. 

Съгласно чл. 146ж от ЗВ, картите на районите с риск от наводнения показват 

неблагоприятните последици от наводнения за всеки от вероятностните периоди, 

изразени чрез следните показатели: 

• приблизителен брой на евентуално засегнати жители; 

• вида стопанска дейност и вида на територията в евентуално засегнатия 

район  

• инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на 

околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване 

поради авария в случай на наводнение 

• други значителни източници на замърсяване 

• защитени зони, идентифицирани в Annex IV(1)(i), (iii) and (v) по Рамковата 

директива за водите 

Картите са изготвени с използване на географска информационна система 

ArcGIS. Съставените карти на заплахата от наводнения в електронен вид във 
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формат .pdf са публикувани на интернет страницата на басейнова дирекция в 

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

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 

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 в различен мащаб и 

обхват. Интернет модулът е на следния адрес: 

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

 

3.2.2. Методология на изготвяне на КРН 

Картите на риска от наводнения са съставени в изпълнение на 

разпоредбите на чл. 146д, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 6 от Директива 

2007/60/ЕО, в съответствие с одобрената Методика. 

Съгласно чл. 146ж от ЗВ, картите на районите с риск от наводнения 

показват неблагоприятните последици от наводнения за всеки от вероятностните 

периоди, изразени чрез следните показатели: 

1. Приблизителен брой на евентуално засегнати жители; 

2. Вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 

3. Инсталациите по приложение №4 към чл. 117 от Закона за опазване на 

околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради 

авария в случай на наводнение и защитени зони по чл. 6 от Закона за 

биологичното разнообразие, за които съществува възможност да бъдат засегнати; 

4. Други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3 

 

3.2.2.1. Картиране на приблизителен брой на евентуално засегнати 
жители: 
В тази дейност от съществено значение е да се получат максимално достоверни 

данни за директното въздействие върху населението, а именно брой жители 

живущи в потенциално заливаемите територии; 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=564
http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=524
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Методиката предлага като най-точен подход използването на брой жители в 

преброителни участъци и райони, като най-малка пространствена единица, на 

чието ниво се изчислява броя на населението; 

В рамките на настоящия проект НСИ не предоставиха данни за брой на 

населението на ниво преброителен участък. Те предоставиха производен на него 

продукт, представляващ грид с размер 1х1км, в който към всяка клетка е 

присвоена информация за брой жители към 2011 г. Тъй като размерът на тази 

клетка е твърде голям, за да се използва в детайлното картиране, получените 

ГИС данни от НСИ претърпяха допълнителна обработка; 

За всяка клетка от грида на НСИ беше определена територията, която 

представлява действителните жилищни площи в рамките, на които да бъде 

разпределено населението. За целта се използваха два подхода: 

 За населените места, за които имаше наличен кадастър, бяха селектирани 

всички полигони с начин на трайно ползване главна категория „Поземлени имоти 

за жилищни нужди" и всички нейни подкатегории. Отделените полигони бяха 

проверени визуално по ортофотокарта; 

 За населените места, за които не бяха налични кадастрални карти, а само 

данни от КВС, територията на населеното място беше допълнително ръчно 

обработена, за да бъде извлечена информация кои територии от населеното 

място представляват жилищни имоти. За целта полигонът на населеното място 

беше ръчно дигитализиран и извлечени само съответните полигони за жилищни 

нужди. 

o Полученият векторен слой с полигонова геометрия беше пресечен с 

грида от НСИ и броят жители за дадена клетка беше прехвърлен само за тази 

част от нея, която се използва за жилищни нужди. Този векторен слой (за 

населението) се пази в базата данни за съответния РЗПРН; 

o За полигоните, принадлежащи към конкретна клетка от грида, се 

изчислява обща плътност на населението в клетката.   

o Векторният слой за населението е слоят, от който след определяне на 

обхвата на заливане при съответните периоди на повторение, се получават и 
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слоевете за директно засегнати жители, които влизат в базата данни по 

Методиката и се съхраняват в набора от данни FRM. Получават се след като 

първоначалният слой се пререже със слоевете за обхват на заливане за всеки 

сценарий; 

o Освен директно засегнати жители, живеещи в населеното място, 

Методиката изисква и определяне на жители по места за настаняване и работещо 

население в съответния район. Събирането на пространствена информация за 

тези дейности е според данни от НАП за регистрирани места за временно 

настаняване в хотелско-ресторантски предприятия, спортно-рекреационни зони и 

подобни, данни от ИАГИТ при МТСП от регистъра по чл. 15 от ЗЗБУТ за работни 

места на даден адрес и данни от НАП за регистриран бизнес. 

o Последните данни официално не са достъпни поради данъчна и 

търговска тайна. За другите данни отново има много сериозен процент 

несигурност, защото данните, когато се предоставят или могат да бъдат 

извлечени от регистри, са по адрес на регистрация на фирмата, която в повечето 

случаи не отговаря на действителния адрес на обекта или съоръжението. 

o Поради тези причини е избран експертен подход в съответствие с 

Методиката. 

o Принципите на експертната оценка, използвани за извеждане на бройки 

индиректно засегнатите жители, са достоверен източник на информация за 

работещи, приходящи, работещи в градовете и селата, места за настаняване за 

отдих и обществено хранене и спорт, капацитет на учебни заведения и здравни 

институции и начин за сверяване и допълнителни данни през публична 

информация налична в интернет. Налични достоверни данни на този етап, при 

ограниченията за получаване на данните от НАП и търговския регистър, са само 

общинските планове за развитие до 2020 г., които съдържат в повечето случаи 

налична информация за заетите по видове дейност, разпределение на заетите 

между общинския център и селата или между градовете в общината и селата в 

общината и данни за местата за настаняване за отдих. В повечето случаи данните 

за местата за настаняване за отдих касаят само хотелската част и то в по-
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големите населени места. Местата в заведения за хранене са оценявани или през 

заетите лица в сектор Хотелиерство и ресторантьорство, или при липсата на 

такива данни – експертно на база жителите на населеното място. Където са 

налични обществено достъпни данни през интернет, са проверявани и допълвани 

експертно определените бройки индиректно засегнати. Индиректно, с обществена 

значимост, засегнатите лица в учебни и заведения и болнични институции са 

изчислявани на принципа, че нефункциониращо доучилищно заведение ще има 

кумулативен ефект, равен на 4-ма засегнати за капацитет едно дете, което 

включва родители, дете и персонал; 5-ма засегнати за един ученик в училище, 

като тук се отчита и ефектът върху приемното заведение, транспортните 

неуредици, сливането на паралелки; 20% от населението, ако е засегнато 

болнично заведение, ако са повече от едно в населеното място и 40%, ако е само 

едно; 10% от населението при засегната културна институция, ако е само една 

основна. 

Общият брой засегнати жители е сумата от директно засегнатите и 

индиректно засегнатите. 

 

3.2.2.2 Картиране вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район: 

Определянето на типа на потенциално засегнатите икономически дейности и 

степента на засягане е извършено в съответствие с приетата Методика. Картите 

на риска включват информация за площ на засегнатите територии, 

класифицирани по вид стопанска дейност (вид територия - жилищни райони, 

смесени, индустриални, за отдих и др. Разработен е ГИС полигонов слой, 

отразяващ вида стопанска дейност 

ГИС слоят с вида стопанска дейност е разработен на основата на кадастрални 

данни, за землищата на населените места, за които са налични, и данни от 

картата на възстановената собственост (КВС), за останалите. Въз основа на това 

е изготвен общ полигонов слой с имотите на всички землища, които обхващат 

съответните РЗПРН, с привързана към тях информация за начина на трайно 

ползване. След това е направена категоризация на начина на трайно ползване в 
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съответствие с Методиката и резултата е нов полигонов слой с 8 вида стопанска 

дейност, в т.ч. жилищни райони, смесени жилищни райони, комунална 

инфраструктура, транспортна инфраструктура, техническа инфраструктура, 

индустрия (производство и съхранение), места за спорт и отдих и зелени 

територии. Тези слоеве са налични в ГИС базите данни на всеки РЗПРН. 

Оценката на потенциално засегнатите територии е извършена в ГИС среда, чрез 

пресичане на слоя стопанска дейност и заливните територии на всички 

вероятности. Те също на налични в ГИС базите данни. Съгласно посочените в 

Методиката изисквания, на картите на риска засегнатите категории стопанска 

дейност са представени като полигони, визуализирани в приетата цветова схема, 

а в легендата е посочена и общата засегната площ на всяка категория стопанска 

дейност в дка. 

 

3.2.2.3 Картиране на инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от 

ЗООС и други източници на замърсяване: 

Местоположението на промишлените инсталации (IPPC) е определено по данни 

от регистъра на комплексни разрешителни, издадени съгласно Директивата за 

КПКЗ. Освен тях са налични данни и за други замърсители. Данните са 

представени като точков ГИС слой и са налични в базата данни на всеки РЗПРН. 

Оценката на потенциално засегнатите промишлени предприятия е извършена в 

ГИС среда, чрез пресичане на слой инсталации и заливните територии на всички 

вероятности. Съгласно посочените в Методиката изисквания, на картите на риска 

засегнатите промишлени предприятия са визуализирани с приетите символи, а в 

легендата е посочен общият брой засегнати обекти. На картите са показани и 

предприятия извън границите на заливане, предвид възможността да бъдат 

засегнати непряко. В картите на риска пречиствателните станции и 

бензиностанциите са означени като обекти от критичната инфраструктура, 

съответно в групи ВиК и енергийна инфраструктура. 
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3.2.2.4 Картиране на защитени територии: 

Съгласно Методиката, на картите на риска са представени обекти от 

Националната екологична мрежа, включващи защитени зони от екологична мрежа 

НАТУРА 2000 (http://natura2000.moew.government.bg/) и защитени територии 

съгласно Закона за защитените територии 

(http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index_download.jsp ). Слоевете са налични в 

базите данни на всеки РЗПРН. Оценката на потенциално засегнатите територии е 

извършена в ГИС среда, чрез пресичане на слоя защитени територии и заливните 

територии на всички вероятности. Те също на налични в ГИС базите данни. На 

картите на риска засегнатите територии са представени като полигони, 

визуализирани в приетата щриховка, а в легендата е посочен общият брой 

засегнати територии по всяка от двете групи. 

 

3.2.2.5 Картиране на културно-исторически обекти: 

o Данните за тази дейност са получени от официалните портали с регистри 

на културно историческите ценности на Министерство на културата 

(http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z =246) и данни от 

Басейнова дирекция ИБР, като част от базата данни по проекта за определяне на 

РЗПРН; 

o Първият тип данни (от Министерство на културата) е само списък на 

обектите без пространствен елемент, който да позволи точното локализиране на 

обектите; 

o За прецизиране за локализацията на данните е извършена ръчна 

дигитализация, като всеки обект е търсен по адреси, интернет портали и други; 

Данните се пазят в общата база данни за всеки РЗПРН; 

 

3.2.2.6 Картиране на други обекти от интерес: 

 В картите на риска съгласно Методиката са включени и други обекти от 

специален интерес - т.н. „критични обекти”. Тези обекти са локализирани в 

урбанизирани територии с повишена социална стойност, където има 
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допълнително натрупване и съответно увеличена експозиция на хора като сгради 

на лечебни заведения, образователни институции, летища, жп и автогари, МВР 

институции, държавни и местни администрации.. Разработен е ГИС слой с 

обектите от критичната инфраструктура. 

 ГИС слоят с обектите от критичната инфраструктура представлява набор от 

разнородни обекти, групирани в 9 категории (лечебни заведения, образователни 

институции, летища, пристанища, ж.п./авто гари, МВР институции, администрации, 

обекти от енергийната инфраструктура и ВиК). Информация за тези обекти е 

събирана кадастрални данни, публични регистри на държавни администрации, 

Интернет. Всички обекти са локализирани точно по ортофото снимка и съдържат 

описателна информация за същността на обекта. Този слой е наличен в ГИС 

базите данни на всички РЗПРН. Оценката на потенциално засегнатите обекти е 

извършена в ГИС среда, чрез пресичане на слоя критична инфраструктура и 

заливните територии на всички вероятности. Съгласно посочените в Методиката 

изисквания, на картите на риска засегнатите обекти от критичната инфраструктура 

са представени като точкови обекти, визуализирани с приетите символи, а в 

легендата е посочен общия брой засегнати обекти за всяка група. На картите са 

показани и обекти извън границите на заливане, предвид възможността да бъдат 

засегнати непряко. 

 Изходните данни за определянето на местоположението на тези обекти са 

кадастралните карти. Тези данни обаче не са достатъчни и са предприети 

следните дейности за попълването на базата данни: 

 Ръчна дигитализация на обектите от списъка с използването на наличните 

данни от общините, интернет портали с пространствени данни и др.; 

 Данните се съхраняват в общата база данни. 

 

3.2.3. Методология на изготвяне на КРН 

Картите на риска от наводнения са съставени в изпълнение на 

разпоредбите на чл. 146д, ал. 1, т. 2 от  Закона  за водите и чл. 6 от Директива 

2007/60/ЕО, в съответствие с одобрената Методика. 
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Съгласно чл. 146ж от ЗВ, картите на районите с риск от наводнения 

показват неблагоприятните последици от наводнения за всеки от вероятностните 

периоди, изразени чрез следните показатели: 

1. Приблизителен брой на евентуално засегнати жители; 

2. Вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 

3. Инсталациите по приложение №4 към чл. 117 от Закона за опазване на 

околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради 

авария в случай на наводнение и защитени зони по чл. 6 от Закона за 

биологичното разнообразие, за които съществува възможност да бъдат засегнати; 

4. Други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3 

 

3.2.3.1. Картиране на приблизителен брой на евентуално засегнати 

жители: 

В тази дейност от съществено значение е да се получат максимално 

достоверни данни за директното въздействие върху населението, а именно брой 

жители живущи в потенциално заливаемите територии; 

Методиката предлага като най-точен подход използването на брой жители в 

преброителни участъци и райони, като най-малка пространствена единица, на 

чието ниво се изчислява броя на населението; 

В рамките на настоящия проект НСИ не предоставиха данни за брой на 

населението на ниво преброителен участък. Те предоставиха производен на него 

продукт, представляващ грид с размер 1х1км, в който към всяка клетка е 

присвоена информация за брой жители към 2011 г. Тъй като размерът на тази 

клетка е твърде голям, за да се използва в детайлното картиране, получените 

ГИС данни от НСИ претърпяха допълнителна обработка; 

За всяка клетка от грида на НСИ беше определена територията, която 

представлява действителните жилищни площи в рамките, на които да бъде 

разпределено населението. За целта се използваха два подхода: 

 За населените места, за които имаше наличен кадастър, бяха селектирани 

всички полигони с начин на трайно ползване главна категория „Поземлени имоти 
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за жилищни нужди" и всички нейни подкатегории. Отделените полигони бяха 

проверени визуално по ортофотокарта; 

 За населените места, за които не бяха налични кадастрални карти, а само 

данни от КВС, територията на населеното място беше допълнително ръчно 

обработена, за да бъде извлечена информация кои територии от населеното 

място представляват жилищни имоти. За целта полигонът на населеното място 

беше ръчно дигитализиран и извлечени само съответните полигони за жилищни 

нужди. 

o Полученият векторен слой с полигонова геометрия беше пресечен с 

грида от НСИ и броят жители за дадена клетка беше прехвърлен само за тази 

част от нея, която се използва за жилищни нужди. Този векторен слой (за 

населението) се пази в базата данни за съответния РЗПРН; 

o За полигоните, принадлежащи към конкретна клетка от грида, се 

изчислява обща плътност на населението в клетката. 

o Векторният слой за населението е слоят, от който след определяне на 

обхвата на заливане при съответните периоди на повторение се получават и 

слоевете за директно засегнати жители, които влизат в базата данни по 

Методиката и се съхраняват в набора от данни FRM. Получават се след като 

първоначалният слой се пререже със слоевете за обхват на заливане за всеки 

сценарий; 

o Освен директно засегнати жители, живеещи в населеното място, 

Методиката изисква и определяне на жители по места за настаняване и работещо 

население в съответния район. Събирането на пространствена информация за 

тези дейности е според данни от НАП за регистрирани места за временно 

настаняване в хотелско-ресторантски предприятия, спортно-рекреационни зони и 

подобни, данни от ИАГИТ при МТСП от регистъра по чл. 15 от ЗЗБУТ за работни 

места на даден адрес и данни от НАП за регистриран бизнес. 

o Последните данни официално не са достъпни поради данъчна и 

търговска тайна. За другите данни отново има много сериозен процент 

несигурност, защото данните, когато се предоставят или могат да бъдат 
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извлечени от регистри, са по адрес на регистрация на фирмата, която в повечето 

случаи не отговаря на действителния адрес на обекта или съоръжението. 

o Поради тези причини е избран експертен подход в съответствие с 

Методиката. 

o Принципите на експертната оценка, използвани за извеждане на бройки 

индиректно засегнатите жители, са достоверен източник на информация за 

работещи, приходящи, работещи в градовете и селата, места за настаняване за 

отдих и обществено хранене и спорт, капацитет на учебни заведения и здравни 

институции и начин за сверяване и допълнителни данни през публична 

информация налична в интернет. Налични достоверни данни на този етап, при 

ограниченията за получаване на данните от НАП и търговския регистър, са само 

общинските планове за развитие до 2020 г., които съдържат в повечето случаи 

налична информация за заетите по видове дейност, разпределение на заетите 

между общинския център и селата или между градовете в общината и селата в 

общината и данни за местата за настаняване за отдих. В повечето случаи данните 

за местата за настаняване за отдих касаят само хотелската част и то в по-

големите населени места. Местата в заведения за хранене са оценявани или през 

заетите лица в сектор Хотелиерство и ресторантьорство, или при липсата на 

такива данни – експертно на база жителите на населеното място. Където са 

налични обществено достъпни данни през интернет, са проверявани и допълвани 

експертно определените бройки индиректно засегнати. Индиректно, с обществена 

значимост, засегнатите лица в учебни и заведения и болнични институции са 

изчислявани на принципа, че нефункциониращо доучилищно заведение ще има 

кумулативен ефект, равен на 4-ма засегнати за капацитет едно дете, което 

включва родители, дете и персонал; 5-ма засегнати за един ученик в училище, 

като тук се отчита и ефектът върху приемното заведение, транспортните 

неуредици, сливането на паралелки; 20% от населението, ако е засегнато 

болнично заведение, ако са повече от едно в населеното място и 40%, ако е само 

едно; 10% от населението при засегната културна институция, ако е само една 

основна. 
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Общият брой засегнати жители е сумата от директно засегнатите и 

индиректно засегнатите. 

 

3.2.3.2 Картиране вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район: 

Определянето на типа на потенциално засегнатите икономически дейности и 

степента на засягане е извършено в съответствие с приетата Методика. Картите 

на риска включват информация за площ на засегнатите територии, 

класифицирани по вид стопанска дейност (вид територия - жилищни райони, 

смесени, индустриални, за отдих и др. Разработен е ГИС полигонов слой, 

отразяващ вида стопанска дейност 

ГИС слоят с вида стопанска дейност е разработен на основата на кадастрални 

данни, за землищата на населените места, за които са налични, и данни от 

картата на възстановената собственост (КВС), за останалите. Въз основа на това 

е изготвен общ полигонов слой с имотите на всички землища, които обхващат 

съответните РЗПРН, с привързана към тях информация за начина на трайно 

ползване. След това е направена категоризация на начина на трайно ползване в 

съответствие с Методиката и резултатът е нов полигонов слой с 8 вида стопанска 

дейност, в т.ч. жилищни райони, смесени жилищни райони, комунална 

инфраструктура, транспортна инфраструктура, техническа инфраструктура, 

индустрия (производство и съхранение), места за спорт и отдих и зелени 

територии. Тези слоеве са налични в ГИС базите данни на всеки РЗПРН. 

Оценката на потенциално засегнатите територии е извършена в ГИС среда, чрез 

пресичане на слоя стопанска дейност и заливните територии на всички 

вероятности. Те също на налични в ГИС базите данни. Съгласно посочените в 

Методиката изисквания, на картите на риска засегнатите категории стопанска 

дейност са представени като полигони, визуализирани в приетата цветова схема, 

а в легендата е посочена и общата засегната площ на всяка категория стопанска 

дейност в дка. 
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3.2.3.3 Картиране на инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от 

ЗООС и други източници на замърсяване: 

Местоположението на промишлените инсталации (IPPC) е определено по данни 

от регистъра на комплексни разрешителни, издадени съгласно Директивата за 

КПКЗ. Освен тях са налични данни и за други замърсители. Данните са 

представени като точков ГИС слой и са налични в базата данни на всеки РЗПРН. 

Оценката на потенциално засегнатите промишлени предприятия е извършена в 

ГИС среда, чрез пресичане на слой инсталации и заливните територии на всички 

вероятности. Съгласно посочените в Методиката изисквания, на картите на риска 

засегнатите промишлени предприятия са визуализирани с приетите символи, а в 

легендата е посочен общият брой засегнати обекти. На картите са показани и 

предприятия извън границите на заливане, предвид възможността да бъдат 

засегнати непряко. В картите на риска пречиствателните станции и 

бензиностанциите са означени като обекти от критичната инфраструктура, 

съответно в групи ВиК и енергийна инфраструктура. 

 

3.2.3.4 Картиране на защитени територии: 

Съгласно Методиката, на картите на риска са представени обекти от 

Националната екологична мрежа, включващи защитени зони от екологична мрежа 

НАТУРА 2000 (http://natura2000.moew.government.bg/) и защитени територии 

съгласно Закона за защитените територии 

(http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index_download.jsp ). Слоевете са налични в 

базите данни на всеки РЗПРН. Оценката на потенциално засегнатите територии е 

извършена в ГИС среда, чрез пресичане на слоя защитени територии и заливните 

територии на всички вероятности. Те също на налични в ГИС базите данни. На 

картите на риска засегнатите територии са представени като полигони, 

визуализирани в приетата щриховка, а в легендата е посочен общият брой 

засегнати територии по всяка от двете групи. 
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3.2.3.5 Картиране на културно-исторически обекти: 

o Данните за тази дейност са получени от официалните портали с регистри на 

културно историческите ценности на Министерство на културата 

(http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z =246) и данни 

от Басейнова дирекция ИБР, като част от базата данни по проекта за 

определяне на РЗПРН; 

o Първият тип данни (от Министерство на културата) е само списък на обектите 

без пространствен елемент, който да позволи точното локализиране на 

обектите; 

o За прецизиране за локализацията на данните е извършена ръчна 

дигитализация, като всеки обект е търсен по адреси, интернет портали и други; 

Данните се пазят в общата база данни за всеки РЗПРН; 

 

3.2.3.6 Картиране на други обекти от интерес: 

В картите на риска съгласно Методиката са включени и други обекти от 

специален интерес – т.н. „критични обекти”. Тези обекти са локализирани в 

урбанизирани територии с повишена социална стойност, където има 

допълнително натрупване и съответно увеличена експозиция на хора като сгради 

на лечебни заведения, образователни институции, летища, жп гари и автогари, 

МВР институции, държавни и местни администрации. Разработен е ГИС слой с 

обектите от критичната инфраструктура. 

ГИС слоят с обектите от критичната инфраструктура представлява набор от 

разнородни обекти, групирани в 9 категории (лечебни заведения, образователни 

институции, летища, пристанища, ж.п./автогари, МВР институции, администрации, 

обекти от енергийната инфраструктура и ВиК). Информация за тези обекти е 

събирана кадастрални данни, публични регистри на държавни администрации, 

Интернет. Всички обекти са локализирани точно по ортофото снимка и съдържат 

описателна информация за същността на обекта. Този слой е наличен в ГИС 

базите данни на всички РЗПРН. Оценката на потенциално засегнатите обекти е 

извършена в ГИС среда, чрез пресичане на слоя критична инфраструктура и 
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заливните територии на всички вероятности. Съгласно посочените в Методиката 

изисквания, на картите на риска засегнатите обекти от критичната инфраструктура 

са представени като точкови обекти, визуализирани с приетите символи, а в 

легендата е посочен общият брой засегнати обекти за всяка група. На картите са 

показани и обекти извън границите на заливане, предвид възможността да бъдат 

засегнати непряко. 

 Изходните данни за определянето на местоположението на тези обекти са 

кадастралните карти. Тези данни обаче не са достатъчни и са предприети 

следните дейности за попълването на базата данни: 

Ръчна дигитализация на обектите от списъка с използването на наличните 

данни от общините, интернет портали с пространствени данни и др.; 

Данните се съхраняват в общата база данни. 

 

3.2.4. Резултати - Карти на районите с риск от наводнения 

 3.2.4.1 Карти на районите с риск от наводнения  

 В рамките на определяне на риска от наводнения за БДИБР са получени 

следните крайни резултати: 

 ГИС бази данни за риска, съдържащи входни данни и резултати 

информация за оценката на риска от наводнения за всички рецептори 

на риска за всеки РЗПРН.  

 Карти на риска наводнения в БДИБР. 

 

 При определяне и изготвяне на картите на риска са спазени основните 

изисквания на Методиката посочени в част 4, гл.7. Картите на риска са един тип и 

са най-малко по 3 броя за РЗПРН – за максимални водни количества с 

вероятностен период на повторение 20, 100 и 1000 години, за РЗПРН Марица-

граница и при период на повторение веднъж на 50 и веднъж на 500 години, а при 

наличие на екстремен сценарий има отделни карти. Специалното съдържание в 

тези карти включва представяне на засегнатите елементи на риска, в т.ч. вид 
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стопанска дейност, брой жители, инсталации замърсители, обекти от 

националната екологична мрежа, критична инфраструктура и културни обекти. 

Елементите на риска са представени със симвология, описана в Методиката. 

В полето за описание на символите са представени условните знаци за 

елементите на риск: 

 вид стопанска дейност в 8 категории, количествено изразени чрез площ 

(дка). 

o жилищни райони 

o смесени жилищни райони 

o комунална инфраструктура 

o транспортна инфраструктура 

o техническа инфраструктура 

o индустрия – производство и съхранение 

o места за спорт и отдих 

o зелени територии 

 

 брой засегнати жители в 4 категории, количествено изразени чрез брой 

хора, записан срещу съответстващия категорията символ. 

o над 10 001 жители 

o от 2001 до 10 000 жители 

o от 101 до 2000 жители 

o до 100 жители 

 

 инсталации замърсители в две категории, количествено изразен чрез 

брой обекти. 

o IPPC инсталации 

o други замърсители 

 

 Защитени зони, обекти от националната екологична мрежа, представени с 

брой, който е записан срещу всяка от двете категории: 
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o защитени зони по Натура по ЗБР 

o защитени територии по ЗЗТ. 

 

Като други елементи на риска са включени: 

 критична инфраструктура (лечебни заведения, образователни институции, 

пристанища, летища, жп и автогари, МВР институции, администрация, 

енергийна инфраструктура и ВиК обекти) количествено изразени чрез брой 

обект. 

 културни обекти (с национално значение, обекти по ЮНЕСКО и други 

обекти), представени с брой обекти, който се записва срещу всяка от 

категориите. 

 

 Всички стойности в графа „количествен показател“ в легендата на 

тематичното съдържание отразяват потенциалните щети за целия РЗПРН. Когато 

районът обхваща няколко населени места, с няколко изготвени картни листа за 

него, стойностите срещу всеки показател се отнасят за целия РЗПРН. 

 

На фигурите по-долу са представени примери за карти на риска от наводнение: 
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Фигура: карта на риска от наводнения при наводнения с различна вероятност 
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Фигура: карта на риска от наводнения при екстремен сценарий 

 

3.2.4.2. 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/; 
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 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: 

 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 
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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 

 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. 

 

3.2.5.  Несигурност КРН 

 Картите на риска от наводнения показват кои елементи от защитените 

категории попадат в обхвата на наводнението за всеки сценарий. Така 

надеждността на иазобразените в картите на риска засегнати хора, обекти, 

територии и др. зависи от несигурността при определяне на очертанията и 

дълбочините на заливане при определяне на заплахата за конкретен сценарий, 

разгледана в т. 3.1.4., и от достоверността на използваните данни за броя, вида и 

местоположението на рецепторите на риска. 

 В Методиката за оценка на заплахата и риска от наводнения, по каято са 

изготвени картите е отбелязано, 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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 Неопределеността за риска към хоризонт 2050 година зависи от много 

фактори на социално, 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. 

 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. 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. 

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 
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определена експертно, съгласно примерите в методиката. Допълнителен фактор 

за неопределеността е невъзможността да се локализират с точни координати 

обектите на заети лица, както и точният брой заети и приходящи лица за 

определено населено място. Използван е експертният 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. 


