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РАЙОНИ  СЪС  ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ  

НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 
 

1 Въведение 
Определянето на РЗПРН за Източнобеломорски район е в съответствие с 

изискванията на чл. 5 от Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от 

наводнения и чл. в чл. 146г от Закона за водите, както и утвърдената от Министъра на 

околната среда и водите II 
-ра

 част от Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за 

водите - „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне 

на РЗПРН", съгласно изискванията на Директива 2007/ 60/ЕС . 

Проектът на Райони със значителен потенциален риск от наводнение за 

Източнобеломорски район е разработен с финансовата помощ по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013" по проект „Разработване на планове за 

управление на риска от наводнения", по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" и с консултантската помощ на 

екипа на „ГАП Консулт" ООД. 

 

2 Методология 

2.1.   Дейности и подход за определяне на проект на РЗПРН за 

Източнобеломорски район 

За определяне на проекта на РЗПРН за Източнобеломорски район са изпълнени 

следните дейности: 

1. Анализ на наличната информация в БДИБР, необходима за определяне на 

РЗПРН и идентифициране на необходимост от допълване на информацията. 

2. Създаване на гео-база данни с информация за значимите минали и 

потенциални бъдещи наводнения, съгласно ПОРН за Източнобеломорски район и 

определяне на предварителни райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (ПРЗПРН). 

Предвид изискванията на утвърдената Методика за оценка на заплахата и на 

риска от наводнения, по която ще се изготвят картите на заплахата и на риска от 

наводнения, РЗПРН са определяни само на места, където потенциалните 
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наводнения са свързани с речно течение и не включват местоположения, в които 

са регистрирани само “поройни наводнения”. 

В ПОРН под язовирите с преливни количества, чувствително 

надвишаващи пропускателната способност на реките под тях, и под 

потенциално опасните язовири в лошо техническо състояние са 

моделирани потенциални бъдещи наводнения. Под тях в съответствие с 

методиката за ПОРН са идентифицирани местоположения с потенциален 

бъдещ риск, в случаите, когато разрушаване или преливане на язовир би 

довело до значими щети съгласно приетите критерии. При определяне на 

РЗПРН отново са анализирани тези местоположения и рискът е 

класифициран. 

3. Определяне на РЗПРН за Източнобеломорски район в ГИС среда, съгласно 

утвърдената методика. 

3.1. Прецизиране на обхвата на ПРЗ ПРН 

3.2. Прилагане на унифицирани критерии за класифициране на риска 

3.3. Детайлизиране на границите на РЗПРН и определяне на окончателните 

полигонови РЗПРН за Източнобеломорски район. За тези РЗПРН, при които е 

извършена значителна промяна на границите, отново са изпълнени дейностите по 

прецизиране на обхвата на ПРЗПРН чрез прилагане на унифицирани критерии за 

класифициране на риска. 

3.4. Преминаване към линеен вариант на РЗПРН 

3.5. Определянето на проектните РЗПРН и подробни карти в подходящ 

мащаб за визуализиране на определените райони с потенциален значителен риск от 

наводнения 

 

3 Описание на подробна методология 

3.1. Анализ на наличната информация в БД ИБР 

За изпълнение на консултантската услуга „Подпомагане на Басейнова дирекция 

за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за 

определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения в 

Източнобеломорски район" от страна на БД ИБР са предоставени 46 векторни слоя 

във формат *.shp. Предоставени са също растерни данни за релеф (DEM и Hillshade) в 
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два варианта на пространствено-разделителна способност – с големина на пиксела 

50х50 м и 100х100 м, електронна таблица (*.xls) с информация за минали и 

потенциални бъдещи наводнения (PORN_Data_БДИБР_2012), както и две бази данни 

– попълнена база данни за докладваните значими наводнения в Предварителната 

оценка на риска от наводнения (*.xml файл) и База данни за докладване на районите 

по Директивата пред ЕК (*.mdb файл). 

Предоставените от БДИБР данни и информация, са импортирани в единна гео-

база данни и използвани за определяне на РЗПРН, съгласно утвърдената методика. В 

процеса на работа е идентифицирана необходимостта от допълване на данните с 

информация за обществени сгради, училища и други сгради с обществено значение. С 

оглед подобряване на получените резултати е необходимо и допълването на данните 

по категория „Околна среда" с информация за IPPC и SEVESO предприятия и 

канализации на населените места.  

 

3.2. Създаване на гео-база данни с информация за значими 
минали и потенциални бъдещи наводнения 

 

Създадена е гео база данни, организирана в три групи данни (Datasets) в 

координатна система WGS_1984_UTM_Zone_35N. 

 В Dataset „PFRA" са заредени данните за докладвани наводнения за 

местоположения с трите вида геометрия - точка (PFRA_pnt), линия (PFRA_pln) и 

полигон (PFRA_pgn). 

 В Dataset ASPFR са заредени данните за минали и потенциални бъдещи 

наводнения (ASPFR_FloodLocation_pnt/pln/pgn – местоположения на наводнения за 

всеки тип геометрия), за които е изчислена и въведена степен на риск, с цел 

определяне на РЗПРН. В същата група данни са съхранявани и данните за ПРЗПРН 

(PASPFR_pgn), както и трите варианта на окончателните РЗПРН (ASPFR_pnt/pln/pgn). 

  В третата група данни са заредени всички векторни данни, използвани при 

определяне на РЗПРН. В базата са импортирани също така непространствените данни 

(таблици) от ПОРН, които ще спомогнат за изчисляването на риска и правилното 

определяне на РЗПРН. 

3.3. Определяне на проект на РЗПРН за 
Източнобеломорски район 

 Определяне на предварителните РЗПРН (ПРЗПРН) 
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Съгласно т. 5.1.1 от методиката за „Критерии и методи за определяне и 

класифициране на риска и определяне на РЗПРН", всички данни за значими минали и 

потенциални бъдещи наводнения са събрани в единна база данни, описана в т. 3.2. 

Основният слой за дефиниране на ПРЗПРН е слой с водосбори по проект на JICA - 

H_Catchment. За посочения слой са спазени залегналите в методиката правила. 

 Прецизиране на обхвата на ПРЗПРН,  

Прецизирането на обхвата на ПРЗПРН става чрез прилагане на определените 

в Методиката правила за съседство и регионален принцип. Чрез тези правила се 

отчитат особеностите на релефа и хидроложките характеристики, свързаността на 

събитията/наводненията, наличието на ретензионни обеми. 

 Прилагане на унифицирани критерии за класифициране на риска 

Прилагането на унифицирани критерии за класифициране на риска е извършено 

чрез пространствен модел, изработен в среда на ESRI Model Builder, версия 10, който 

позволява повтаряемост и проследимост на всяка стъпка от методологията. 

Изчисляването на риска по показатели е извършено чрез атрибутна селекция на 

стойностите от  съответните мерни единици по показателите от таблица 1 – Критерии 

за определяне на степен на риск на Методиката и приписване на нисък, среден и 

висок риск за съответния показател и стойност. 

Посочената методика е приложена за всяка категория от ДН (Човешко здраве, 

Стопанска дейност, Околна среда, Културни обекти 

 Изчисляване на риска за отделните категории. 

Изчисляването на риска за отделните категории се извършва по най-високия 

риск, определен за показателите на съответната категория, като междинните таблици 

се свеждат до една за всяка категория. За показателите в категорията се извлича, 

чрез статистически метод най-високата степен на риск за всеки запис и се обединява 

в единна таблица. 

 Определяне риска за дадено местоположение по категории. 

Тази стъпка включва изчисляване на най-високия риск за дадено 

местоположение за съответната категория като риск общо за категорията за това 

местоположение. 

 Обединяване на риска от всички категории. 

Тази стъпка включва обединяване на най-високите рискове от всички 

категории в една таблица с информация за най-високия риск по всяка категория, което 
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е основа за извършване на оценката и степенуването на риска по местоположение.  

 Оценка и степенуване на риска по местоположение. 

Тази оценка се извършва ръчно, на база резултатите от създадения  модел, 

следвайки изискванията на т. 4.4. от методиката. Въз основа степента на риск по 

четирите категории се определя общият риск за местоположението, като се използват 

правила за получаване на общия риск. Крайната степен на риска за местоположение 

не може да бъде по-ниска от определената степен на риска по категория човешко 

здраве. Резулатите от модела предоставят данни за местоположения на събития със 

среден и висок риск от наводнения, съгласно правилата от т. 4.4. от Методиката (в 

РЗПРН се включват само местоположения с висок и/или среден риск). 

 Определяне на РЗПРН 

Финалните резултати от модела са обединени в ГИС среда с определените в 

надпрагови стойности на риска местоположения, като след това са обединени със 

слоя с водосбори. При обединяването са използвани методи на пространствена 

селекция. На тази стъпка са изпълнени всички изисквания на т 5.1.2 от Методиката. 

 Детайлизиране на границите на РЗПРН и определяне на окончателни 

РЗПРН за ИБР 

Детайлизирането е направено в съответствие с т. 5.1.3 от Методиката. 

Прилагат се правила за детайлизиране на обхвата на РЗПРН, свързани с наличието 

на обекти от защитените категории в близост до границите на районите. 

След детайлизирането на границите на РЗПРН, с оглед значителната 

промяна, за всеки РЗПРН са приложени унифицираните критерии за класифициране 

на риска и е определен общ риск за всеки РЗПРН. 

 Създаване на линеен еквивалент на определените проектни полигонови 

РЗПРН 

Извършено е в съответствие с Методиката и Приложението към нея, като са 

изчистени всички речни участъци, които не свързват населени места със значим риск 

от наводнение или върху които липсват обекти на риска от критериите по таблица 1 

към Методиката. 

 Проект на РЗПРН за Източнобеломорски район 

В резултат от определянето на РЗПРН съгласно утвърдените критерии за 

Източнобеломорски район при прилагане на описания подход за вариант се 

получават: 
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 Райони, в които има местоположение с висок риск 

 Райони, в които има само местоположения със среден риск 

 Райони, в които има местоположения с висок и среден риск 

 

За Източнобеломорски район са определени 32 проектни района със 

значителен потенциален риск от наводнения, които представляват 27% от 

площта на района. 

По основни речни басейни определените РЗПРН са както следва: 

 Арда - 8 РЗПРН 

 Тунджа - 5 РЗПРН 

 Марица - 19 РЗПРН 

 

От проектните РЗПРН в Източнобеломорски район: 

 25 РЗПРН са определени въз основа само на местоположения само с висок 

риск 

 1 РЗПРН е определен въз основа на местоположение в среден риск и 

местоположение с висок риск (р. Върбица – Златоград) 

 6 РЗПРН са определени въз основа на местоположения само със среден риск 

(р.Върбица Момчилград, р.Върбица – Извор – р.Казълач, р.Омуровска, р.Чепеларска, 

р.Въча и гр. Девин) 

 

От проектните РЗПРН в басейна на р. Арда: 

 5 РЗПРН са определени въз основа само на местоположения само с висок 

риск 

 1 РЗПРН е определен въз основа на местоположение в среден риск и 

местоположение с висок риск (р. Върбица – Златоград) 

 2 РЗПРН са определени въз основа на местоположения само със среден риск 

(р. Върбица Момчилград и р. Върбица – Извор – р. Казълач) 

 

Всички проектни РЗПРН в басейна на р. Тунджа са определени въз основа на 

местоположения с висок риск. 

От проектните РЗПРН в басейна на р. Марица: 

 15 РЗПРН са определени въз основа само на местоположения с висок риск 

 4 РЗПРН са определени въз основа на местоположения само със среден риск 

(р Омуровска, р Чепеларска, р Въча и гр. Девин) 
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4 Определяне на РЗПРН за Източнобеломорски район 
 
За определянето на РЗПРН за Източнобеломорски район е приложен следният 

подход: 

 Постъпилите от процеса на консултация предложения за РЗПРН в 

Източнобеломорски район са разгледани и е направена преценка на тяхната 

целесъобразност и съответствие с изискванията на ДН, Закона за водите и 

утвърдените критерии, като част от предложенията са приети и отразени при 

определянето на РЗПРН. 

 По време на консултациите е събрана и допълнителна информация, като е 

допълнена информацията за показателите за определяне на степента на риска. 

Поради това отново е преразгледана степента на риска за всеки показател за 

местоположенията на РЗПРН и съответно за РЗПРН. 

 Извършено е и прецизиране на границите на РЗПРН с оглед на предложенията 

от консултациите изчистване на участъци от реки, в които не попадат обекти на риска 

с оглед скъсяване на дължината на районите. 

 

Въз основа на гореизложения подход е извършена корекция на проекта на 

РЗПРН и е изготвен окончателният линеен вариант на РЗПРН за Източнобеломорски 

район, при който: 

 Образуван бе един нов РЗПРН (р. Неделинска, гр. Неделино )  

 Отпадат 2 проектни РЗПРН  (р.Върбица – Извор – р.Казълач  и  р.Върбица 

Момчилград, а р. Омуровска се присъединява към съответния РЗПРН на Марица)  

 Останалите проектни РЗПРН са прецизирани като обхват 

За така определените окончателни РЗПРН отново бяха приложени 

унифицираните критерии на риска от таблица 1 на Методика и бяха присвоени степени 

на риска (висок / среден) за всеки от окончателните РЗПРН. 

Така получените окончателни РЗПРН са с обща дължина 1078,332 км, 

разпределени по както следва по основни речни басейни: 

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

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

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

206 км 

Марица 

 805  км 

Арда 

66  км 

Информацията за определените РЗПРН е представена на следната диаграма: 

 

Диаграма с дължини на окончателни РЗПРН по основни речни басейни 

 

 

 

 

 

 

 
От определените  РЗПРН за Източнобеломорски район: 

 5 РЗПРН са определени (въз основа на местоположения) със среден риск (р. 
Неделинска – Неделино, р. Върбица – Бенковски, р. Девинска – Девин, р. Въча – 
Кричим и р. Чепеларска – Чепеларе) 

 26 РЗПРН са определени (въз основа на местоположения) с висок риск 

 
От окончателните РЗПРН в басейна на река Арда: 

 2 са определени (въз основа на местоположения) със среден риск 
(Неделинска – Неделино и Върбица – Бенковски) 

 6 са определени (въз основа на местоположения) с висок риск 

 
Всички определени РЗПРН в басейна на река Тунджа са определени (въз основа на 

местоположения) с висок риск. 

 
От окончателните РЗПРН в басейна на река Марица: 

 3 РЗПРН са определени (въз основа на местоположения) със среден риск 
(Девинска – Девин, Въча – Кричим и Чепеларска – Чепеларе) 

 15 РЗПРН са определени (въз основа на местоположения) с висок риск 

За  Източнобеломорски район са определени  РЗПРН със Заповед №РД-03-

152/08.08.2013 г. на директора на БД Източнобеломорски район.  

Определените РЗПРН са представени на обща карта – Приложение 1 и описани 
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в таблица – Приложение 2. 

 

5 Консултация с обществеността 
 

Проект на РЗПРН за Източнобеломорски район е обявен на обществеността и 

публикуван на интернет страницата на БДИБР на 10.04.2013 г., като са публикувани 

съобщения в 2 национални ежедневника (вестник „Новинар” от 10.04.2013 г. и вестник 

„България днес” от 11.04.2013 г., както и в електронните медии на 10.04.2013 г. в 

съответствие с чл.146п и чл.146р от ЗВ.  

 

На 10.04.2013 г. в гр. Пловдив в информационния център на БД ИБР е проведена 

пресконференция за представяне на проекта по ОП”ОС” и проекта на РЗПРН за 

Източнобеломорски район. Подготвена е брошура за консултациите, информационни 

материали, които са разпространени по време на срещите с обществеността, 

пресконференцията, срещи с младежи и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срещи със заинтересовани страни и младежи 
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СЛРД 

ИАРА
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Представители на индустрията
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Дирекция НП

ВиК

ОПУ

РЗИ
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язовирни райони

ОУ ПБЗН

НС ЕАД 

общински администрации

областни администрации

 

 

Проведени са 5 срещи със заинтересованите страни по основни речни басейни: 

 За басейна на р.Тунджа – на  11.04.2013г в гр.Сливен 

 За басейна на р.Арда – на 17.04.2013г в гр.Смолян 

 За басейна на р.Марица – горно течение – на 26.04.2013 г. в гр. Пазарджик 

 За басейна на р.Марица – средно течение – на 15.05.2013 г. в гр. Пловдив 

 За басейна на р.Марица – долно течение – на 09.05.2013 г. в гр. Хасково 
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В два поредни тиража преди всяка среща са публикувани съобщения в местни 

вестници  преди всяка среща с цел привличане на широката общественост за участие 

в срещите.  

Преди всяка среща е публикувано съобщение на интернет страницата на 

басейновата дирекция, във фейсбук и в туитър, както и е изпращано прес-съобщение 

до медиите. 

На всяка среща присъстваха медии, като са давани интервюта, разясняващи 

целта на срещата, проекта, получените резултати и значението им за разработването 

на РЗПРН. 

На срещите бе представена информация за проекта по ОП”ОС”, методологията и 

критериите за определяне на РЗПРН и получените резултати. 

За срещите бяха подготвени карти с определените РЗПРН и обектите за оценка 

на риска върху ортофотоснимки, като след презентациите бе предоставна 

възможността на участниците в срещите да ги разгледат и дадат своите предложения. 

 

 

 

 

Разпределение на присъствалите  участници по речни басейни 

 Арда 

33% 

Тунджа 

18% 

Марица 

49% 

Тунджа 

 Арда 

Марица 
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Постъпиха 66 бр. предложения, по срещи както следва: 

 За басейна на р. Тунджа на 11.04.2013 г. в гр. Сливен – 23 бр. 

 За басейна на р. Арда на 17.04.2013г в гр. Смолян – 12 бр 

 За басейна на р. Марица, горно течение на 26.04.2013г в гр. Пазарджик – 11 бр 

 За басейна на р. Марица, средно течение на 15.05.2013г в гр. Пловдив – 6 бр 

 За басейна на р. Марица, долно течение на 09.05.2013г в гр. Хасково – 14 бр 

 

 

 

 

 

Постъпили предложения по проведени срещи

среща Сливен

35%

среща Хасково

21%

среща Пловдив

9%

среща Пазарджик

17%
среща Смолян

18%

среща Сливен

среща Смолян

среща Пазарджик

среща Пловдив

среща Хасково
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По речни басейни разпределението на постъпилите предложения е следното: 

Постъпили предложения по речни басейни

 Арда

20%

Тунджа

36%
Марица

44%

Тунджа

 Арда

Марица

 

 

След всяка среща е публикувано прес-съобщение с резултатите от срещата на 

интернент страницата на БД ИБР, в профила на дирекцията във фейсбук и туитър, в 

т.ч. и снимки от срещите. 

Успоредно с проведените срещи със заинтересованите страни в същия ден и по 

същата тематика се проведоха и срещи с ученици от местни училища. Младите 

участници имаха възможността да се запознаят с определените райони, да споделят 

информация за минали наводнения в района и да дадат своите предложения. 

Като последен етап от консултацията с обществеността се проведе Басейнов 

съвет на 07.06.2013г. На него бе представена същата информация, както и 

резултатите от проведените срещи и постъпили предложения, оценката на БД ИБР, 

кои предложения да се приемат и предложение за определяне на РЗПРН. След 

дискусии предложението бе подложено на гласуване и прието. 

В съответствие със срока по чл.146с ал.1 т.1 по ЗВ консултацията за 

Източнобеломорски район приключи на 10.06.2013г. 

 Информация за постъпилите предложения по време на процеса за консултация 

с обществеността е дадена в Приложение 3. 

 
 

Трансгранична координация 
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Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС в рамките на определянето на 

районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) беше извършен 

обмен на информация и координация с двете съседни на Източнобеломорски район за 

басейново управление държави – Република Турция и Република Гърция въз основа 

на подписани декларации за сътрудничество. 

 

С Република Гърция: 

Подписана е съвместна декларация за сътрудничество в областта на 

управлението на водите на 27 юли 2010 г. между Министъра на околната среда и 

водите на България и Министъра на околната среда, енергетиката и изменението на 

климата на Република Гърция. Създадена е съвместна експертна работна група и 

подгрупи към нея. Информация относно определените в България и Гърция РЗПРН 

беше обменена на срещата на съвместната експертна работна група на 23.04.2013 г. в 

Солун, Гърция и на среща на техническата експертна група 25. и 26.07.2013 г. в 

Благоевград, България. Представена беше националната методология за определяне 

на РЗПРН в България, критериите за значимост и за класифициране на риска в три 

степени, както и конкретните резултати за РЗПРН в Източнобеломорски район. На 

границата с Гърция се намира РЗПРН Марица 01 и той беше представен по-подробно. 

На гръцка територия също е определен РЗПРН на р. Марица след границата. За 

реките Арда, Бяла и Луда при границата с Република Гърция на територията на 

България не са идентифицирани значими наводнения в предварителната оценка на 

риска от наводнения (ПОРН), респективно няма определени РЗПРН за 

Източнобеломорски район. Представена беше също и информация за проведените 

консултации с обществеността и басейновия съвет, на които са обсъждани РЗПРН, 

както и графика за консултации и работната програма за разработване на ПУРБ и 

ПУРН. 

 

С Република Турция: 

Подписана е съвместна декларация между Министъра на околната среда и 

водите на Република България и Министъра на горите и водните въпроси на Турция за 

сътрудничество в областта на водните ресурси на 20 март 2012 г. в Анкара, която 

включва и аспектите на управление на риска от наводнения. 

На 30-31 май 2013 г. в гр. София бе проведена среща на представители на 

двете страни по смисъла на съвместната декларация. Преди и по време на срещата 

от българска страна бе представена информация относно приетата национална 

методология за определяне на РЗПРН в България, критериите за значимост и за 

класифициране на риска в три степени, както и конкретните резултати за РЗПРН за 
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Източнобеломорски район. На границата с Република Турция се намира РЗПРН 

Марица 01 и той беше представен по-подробно. По р. Тунджа на територията на 

България в близост до границата с Република Турция не са идентифицирани значими 

наводнения в ПОРН, респективно няма определени РЗПРН. Представена беше също 

и информация за проведените консултации с обществеността, на които са обсъждани 

РЗПРН, както и графика за консултации и работната програма за разработване 

на ПУРБ и ПУРН. 


