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С П И С Ъ К  Н А  С Ъ К Р А Щ Е Н И Я Т А  

 

БДЗБР Басейнова дирекция Западнобеломорски басейн 

БД База данни 

ВВ Висока вълна 

ЕТК Едромащабни топографски карти 

ГД ПБЗН при МВР 
Главна дирекция пожарна безопасност и защита на 

населението при МВР 

ГИС / GIS Географска информационна система 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

НИМХ Национален Институт по Метеорология и Хидрология 

ПВТ Повърхностни водни тeла 

РЕСАК Център за приложение на спътникови изображения 

ЦАН Център за аерокосмическо наблюдение 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Обект на настоящият доклад са извършените дейности и получените резултати от 

екипа на ДХИ България ЕООД по втория етап от изпълнението на задачата за 

„Подпомагане дейностите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – 

Благоевград по изготвяне на предварителна оценка на риска от наводнения по 

Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите“ за водосборите на реките 

Струма, Места и Доспат. 

За този етап Възложителя изисква да се извърши:  

 Определяне на риска от наводнения за потенциално застрашени от наводнения 

райони включително трансгранични, включващ: оценка на евентуалните 

неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за човешкото здраве, околната 

среда, културното наследство и стопанската дейност, като се отчетат 

топографията, разположението на водните течения и техните общи и 

хидроложки и гео-морфологични характеристики, включително заливните равнини 

като естествени водозадържащи повърхности, ефективността на създадените 

от човека инфраструктури за защита от наводнения, разположението на 

населените места, районите на стопанска дейност и дългосрочно 

благоустройство, включително влиянието на промяната на климата върху 

появата на наводнения. 

 Определяне и прилагане на критерии за значимост по отделно за всеки от 

отделните типове последици върху човешкото здраве, околната среда, 

културното наследство, стопанската дейност, комбинацията между тях и 

изготвяне на оценка на риска от наводнения включващ описание и обосновка на 

използваните методи: А). За определени от  исторически данни заливаеми площи,  

Б). За потенциално застрашени от заливане площи. 

 Изготвяне на списък на определените райони с значителен потенциален риск от 

наводнения по речни басейни Струма, Места и Доспат, съдържащ най – малко: 

описание на местоположението /включително географски координати на 

центроида/, типа наводнение, тип на очакваните последици, обозначаване на 

трансгранични области, нанасяне в ГИС на районите със значим потенциален риск 

от наводнения. Описание на причините и критериите за включване/изключване от 

списъка на определените райони с потенциален значителен риск от наводнения, 

включително как са взети в предвид съответните рискови категории   с приложени 

към него карти. 

 

 



ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
Доклад 2 

7 

 

Екипът на ДХИ България работил по втория етап на задачата бе в състав: 

- д-р инж. Венци Божков - Ръководител,  

- доц. д-р инж. Николай Лисев – Хидравлични изчисления; 

- д-р инж. Мартина Печинова -  Хидрология; 

- инж. Николай Найденов – Анализ и обработка на информацията в ГИС среда; 

- инж. Лили Янкова – Обработка данни; 

- инж. Надка Стоименова - Картография; 

- инж. Виолета Недялкова – Обработка на географски данни. 
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I. Обработване на информацията за миналите наводнения по отношение на 

мащаба на тяхното негативно въздействие върху четирите защитени 

категории – „човешко здраве”, „стопанска дейност”, „околна среда” и „културно 

наследство”. Представяне на резултатите по речни басейни, общини и населени 

места. Определяне и прилагане на критерии за значимост по отделно за всяка от 

защитените категории „човешко здраве”, „стопанска дейност”, „околна среда” и 

„културно наследство”, комбинацията между тях и изготвяне на оценка на риска 

от наводнения включваща описание и обосновка на използваните методи за 

определени от  историческите данни заливаеми площи. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В Доклад 1 беше описана, обработена  и представена детайлно  наличната информация за 

миналите  наводнения  в ЗБР за БУ. 

Най-общо изводите в Доклад 1 бяха сведени до следното: 

 Общ брой регистрирани и обработени  минали наводнения в Доклад 1 -113 за целия ЗБР 

за БУ, разпределени по основни речни басейни и водни тела, както следва: 

- В басейна на  река Струма –  81 наводнения в 23 водни тела; 

- В басейна на  река Места –  27 наводнения в 9 водни тела; 

- В басейна на  река Доспат – 5 наводнения в 3 водни тела. 

 От вербалната информация е трудно да бъдат очертани точно границите на миналите 

наводнения. Преобладаващата част от информацията за миналите наводнения обхваща 

събития, случили се в периода 2000-2010г.  Данни за наводнения преди 2000г. или такива в 

по-далечното минало почти липсват. Поради този факт може да се предположи, че 

щетите от описаните скорошни минали наводнения могaт да бъдат приети за 

съизмерими с потенциалните такива. 

След изготвянето на Доклад 1 беше събрана и обработена допълнителна информация за 

минали наводнения, в резултат на което се промени както общия брой минали наводнения, 

така и разпределението по основни речни басейни и водни тела. 

 Общият брой на окончателно обработените минали наводнения е 129 за целия ЗБР за БУ. 

Новото разпределение по основни речни басейни и водни тела е както следва: 

- В басейна на  река Струма –  97 наводнения в 26 водни тела; 

- В басейна на  река Места –  27 наводнения в 10 водни тела; 

- В басейна на  река Доспат – 5 наводнения в 3 водни тела. 

Регистрираните 129 минали наводнения по своя характер са: 

- 125 речни и  
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- 4 дъждовни. 

Речните наводнения са преминали  през  39 повърхностни водни тела. 

В БДЗБР-Благоевград няма информация за минали наводнения от подземни води. Единствено е 

известно, че в с. Барутин, община Доспат училището е наводнявано от високи подземни води. 

Документирана информация за това наводнение обаче не е налична. 

 

Пълният списък на миналите наводнения е коректно отразен в колона „минали наводнения – 

окончателен списък” в таблиците със значимите наводнения по речни басейни Струма, 

Места и Доспат отразени по-долу  в този доклад. 

Видно от Доклад 1 е, че за миналите наводнения в ЗБР за БУ липсва информация за размера на 

заливаемите площи.  

За  миналите наводнения се  разполага с информация за: 

 броя на засегнатите жители; 

  броя засегнати  паметници на културата; 

  Броя засегнати КПКЗ индустрии и/или други източници на отпадъчни води; 

 Броя засегнати зони за защита на водите по чл.119а от Закона за водите; 

 Размер на нанесени щети върху промишлени предприятия и/или инфраструктурата и 

т.н. 

Съгласно Директивата за наводненията, посредством оценката на риска от наводнения 

трябва да се обхванат негативните въздействия върху защитените категории „човешко здраве”, 

„околна среда”, „културно наследство” и „стопанска дейност”. За постигането на тази цел е 

необходимо дефинирането на ясни критерии за оценка на негативните въздействия за всяка 

от защитените категории поотделно. 

Според Методиката за ПОРН, при използване на описаната по-горе информация, 

критериите за негативните последици върху защитените категории „човешко здраве”, „околна 

среда”, „културно наследство” и „стопанска дейност”, дефинирани в глава В.6. на Методиката, 

могат да бъдат използвани за проверка на значимостта на негативните последици и без налична 

информация за териториалния обхват, респективно границите на заливане на съответното 

наводнение. 

 

ЗАЩИТЕНА КАТЕГОРИЯ „ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ” 

За оценката на негативното въздействие върху  защитената категория „човешко здраве” по 

отношение на миналите наводнения се използва преди всичко  броя на засегнатите от 

наводнението жители. 

Този подход е подходящ за случая на ЗБР за БУ, тъй като в по-голямата част от 

информацията за минали наводнения има данни за броя засегнати жители, а що се отнася до 



ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
Доклад 2 

10 

 

установяване на потенциалната заплаха и потенциалния риск от наводнения е на разположение 

детайлна информация за населението в ЗБР за БУ, която е структурирана по поречия, общини  и 

населени места. 

Други критерии,  които могат да бъдат използвани са критерии основани на  броя на 

човешките жертви и/или на броя пострадали хора. Под пострадали хора се разбира: временна 

или дълготрайна неработоспособност на група хора (в различна степен, вкл. до човешки жертви).  

Дефиницията за група хора се взима от Методиката, а именно група хора – повече от трима 

души. 

При наличие на подробна информация за мащаба и обхвата на миналите наводнения 

могат да се отчетат и други критерии по отношение на защитената категория „човешко здраве”:  

 Критерий, основан на застрашени от заливане или заляти елементи на критичната 

инфраструктура; 

 Критерий, основан на заливане на път от националната или регионална пътна мрежа или 

непроходимост за повече от 6 часа; 

 Критерий, основан на невъзможност от ползване за повече от 6 часа на ел. енергия, 

топлоенергия, газ, вода и канализация в резултат на наводнението. 

Важно е да се отбележи, че при оценката на заплахата от наводнения по отношение на 

защитената категория „човешко здраве” се отчитат и попадащите в заливаемите участъци зони за 

защита на водите, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, санитарни и хигиенни 

нужди, находища на минерални води, санитарно-охранителни зони около водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване. Също така се отчита не само дали тези зони са замърсени в 

резултат на заливането, а и дали са разрушени водовземни съоръжения и/или части от 

водопреносната система, което би предизвикало нарушаване на водоснабдяването на 

населението. 

При оценката на негативното въздействие върху защитената категория „човешко здраве”, в 

случаите на потенциална заплаха от наводнения, се използват същите критерии за значимост 

както при миналите наводнения, като при критерия брой на засегнатите от наводнението 

жители, се използва праг от 100 жители. 

Използването на този доста по-висок праг се обвързва с факта, че в резултат на миналите 

наводнения в повечето засегнати речни участъци /особено случаите на засегнати населени места/ 

са предприети действия по изграждане на укрепителни съоръжения за предотвратяване и/или 

ограничаване на вредното въздействие на водите. В резултат на тези съоръжения към днешна 

дата може да се каже, че рискът в значителна степен  е контролиран, и именно поради тези 

причини се приема праг от 100 засегнати жители, което е препоръчано и от Методиката. 
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ЗАЩИТЕНА КАТЕГОРИЯ „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ” 

Наводненията могат да предизвикат големи материални щети като: увреждането на 

сгради, респективно увреждането на намиращия се в тях инвентар и машинен парк, разрушаване 

и/или увреждане на пътната инфраструктура /мостове, шосета, улици/, увреждане на 

промишлени обекти. Големите щети са най-силно изразени в районите, където живеят най-

много хора. Тъй като материалните щети от наводненията са в тясна връзка със заплахата за 

хората от засегнатия район, броят на засегнатите от наводнението жители е едновременно и 

важен индикатор за икономическите/стопанските щети. Именно затова оценката на защитената 

категория „стопанска дейност” се извършва по различни критерии, но в комбинация с критерия 

брой на засегнатите жители, по начина, както при защитена категория „човешко здраве”. 

Оценката на защитената категория „стопанска дейност” посредством броя на засегнатите 

жители има безспорно предимство спрямо оценката на материалните щети от минали 

наводнения, защото при нея настъпилите в близкото минало наводнения могат да се сравняват 

със случилите се преди много години. 

Освен броя на засегнатите жители, като критерии за оценка на негативното въздействие на 

миналите наводнения, може да се използва и: 

 

- Критерий нанесени щети на територията на една община – 100 000лв.; 

- Критерий пострадало стопанско имущество - 10% от стойността на  движимо и недвижимо 

имущество; 

- Критерий 30% доказана щета на стойност агро продукция; 

- Критерий залята площ - 3% от територията на населеното място в продължение на поне 1 ден;  

- Критерий, основан на застрашени от заливане или заляти елементи на критичната 

инфраструктура. 

 

При отчитане на негативното въздействие на потенциалните наводнения върху защитената 

категория „стопанска дейност” се прилагат следните критерии за значимост: 

- Критерий основан на щети свързани с повреда и разрушаване на сгради и оборудване - 

100 000 евро или  равнозначната стойност в лева; 

- Критерий, основан на икономическата активност на 500 човека /от селища с над 2000 

жители/ за повече от 6 часа поради наводнение на пътища, ж.п. линии, промишлени 

площадки, помпени станции и др. инфраструктурни обекти или сумарна щета за 100 000 

евро или равнозначната стойност в лева; 

- Критерий, основан на спрян основен производствен процес на предприятие поради 

наводнение пряко или косвено за повече от един час или сумарна щета за 100 000 евро или 

равнозначната стойност в лева; 
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- Критерий, основан на щета - загуба на селскостопански животни или селскостопанска 

продукция на сумарна щета за 100 000 евро или равнозначната стойност в лева. 

 

 

ЗАЩИТЕНА КАТЕГОРИЯ „ОКОЛНА СРЕДА” 

За оценката на заплахата от минали и потенциални наводнения за защитена категория 

„околна среда” се използват едни и същи критерии за значимост: 

 Критерий основан на засегнати КПКЗ инсталации и/или други източници на отпадъчни 

води  - Източници на замърсяване по Регламент №166/2006г. на ЕО; 

 Критерий основан на засегнати Защитени зони по Директива за опазване на естествените 

местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕИО и/или Защитени зони по Директива за 

опазване на дивите птици 79/409/ЕИО 

 Критерий основан на засегнати зони за защита на водите по чл.119а от Закона за водите. 

Източниците на замърсяване по Регламент №166/2006г. на ЕО включват съоръженията на 

промишлените дейности, за които е създаден Европейски регистър за изпускане и пренос на 

замърсители /ЕРИПЗ/. Тези съоръжения включват освен описаните в Приложение №4 към чл.117, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /приел директивата за КПКЗ/, но и някои 

допълнителни дейности, които също е необходимо да се вземат предвид при оценката на 

защитена категория „околна среда”. 

При оценка на категорията „околна среда” по отношение на засегнатостта на защитените 

зони по чл.6 от Закона за биологичното разнообразие, се вземат предвид онези случаи, при които 

съществува възможност тези зони да бъдат залети със замърсени води, което да доведе до 

неблагоприятни последици за биоразнообразието. 

При оценка на категорията „околна среда” по отношение на зони за защита на водите се 

има предвид водните тела за питейно-битово водоснабдяване и находищата на минерални води, 

санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води, използвани за лечение, 

профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих, и зоните за 

къпане. 

Когато тези водни тела и водовземни съоръжения попадат в заливаемите площи на даден 

участък със заплаха от наводнения се вземат предвид и се отчитат като допълнителен риск по 

отношение на защитените категории „човешко здраве” и „околна среда”. 

По отношение на защитената категория „околна среда” зоните за защита на водите се 

вземат предвид  в случаите на  опасност от замърсяване, предизвикано от КПКЗ индустрии и/или 

други източници на отпадъчни води. 

По отношение на защитената категория „човешко здраве” се вземат предвид случаите, при 

които замърсяването представлява заплаха за здравето на хората и в случаите на разрушаване на 
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водовземните съоръжения, което би предизвикало нарушаване на водоснабдяването на 

населението. 

 

ЗАЩИТЕНА КАТЕГОРИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” 

Съгласно препоръките на Методиката, за нуждите на ПОРН, при оценката на заплахата от 

минали и потенциални наводнения за защитената категория „културно наследство” се вземат 

предвид попадащите в границите на определените или познати заливаеми участъци недвижими 

културни ценности, както следва: 

 От категория „световно значение” вписани в списъка на световното културно наследство, и 

 От категория „национално значение” /археологически, исторически, архитектурни и 

етнографски обекти и комплекси/, съгласно чл.50, ал.1 от Закона за културното наследство. 

Поради тази причина се прилагат следните  критерии за значимост: 

- Критерий основан на засегнати, повредени, унищожени или застрашени обекти от 

категория „световно значение” вписани в списъка на световното културно наследство; 

- Критерий основан на Засегнати, повредени, унищожени или застрашени обекти от 

категория „национално значение” /археологически, исторически, архитектурни и 

етнографски обекти и комплекси/, съгласно чл.50, ал.1 от Закона за културното наследство. 

 

ПРОВЕРКА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗНАЧИМОСТ 

Определянето на ясно дефинирани и приложими критерии за значимост е от 

изключително голямо значение за ПОРН, за нейната надеждност и достоверност. 

Факт е, че Директивата за наводненията не специфицира понятието „значителен” нито 

по отношение на значителните исторически наводнения, нито по отношение на 

потенциалните рискове от наводнения. 

На всяка страна членка е предоставена възможност сама да дефинира тези критерии.  

В тази връзка по инициатива на БД беше проведена работна среща между представители 

на БД, МОСВ – Дирекция „Управление на водите” и Изпълнителите на МОП за подпомагане 

дейностите на БД по изготвяне на ПОРН, на която среща бяха дефинирани и предложени за  

ползване и прилагане на национално ниво следните предварителни критерии за значимост на 

минали и потенциални наводнения: 

Наличието на поне един от споменатите прагове за всяка от защитените категории е 

достатъчен за определяне на наводнението като значимо. 
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КРИТЕРИИ ЗА ЗНАЧИМОСТ НА МИНАЛИ И ПОТЕНЦИАЛНИ НАВОДНЕНИЯ ЗА 

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ: 

 

Критерии за 

значимост на 

защитени 

категории 

 

Метод 

 

Количествено измерение 

 

Коментар 

Човешко 

здраве- праг на 

критерия при 

минали 

наводнения 

Прагът е определен въз 

основа на подробен 

анализ на минали 

наводнения, 

регистрирани в щаба на  

бившата ГД „ГЗ” –МВР, в 

периода 1990-2001г. 

Същият праг е 

препоръчан и от 

Методиката за ПОРН. 

Критерий засегнати 

жители -  над 15 

 

 

Засегнати жители  

- хора с нарушени 

жизнени условия 

и/или  

здравословни 

условия на 

живеене – 

повредени трайно 

или разрушени 

жилищни имоти 

(държавен, 

общински, частен) 

на собственици – 

15 (петнадесет) 

жители или 15 

броя жилищни 

сгради 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

 Критерий, основан на 

броя на пострадали хора:           

 - временна или 

дълготрайна 

неработоспособност на 

група хора (в различна 

степен, вкл. до човешки 

жертви) и би могло да се 

случи отново; 

 

група пострадали 

хора – повече от 

трима души 

 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

Критерий основан на  

броя човешки жертви- 1 
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страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

 Прагът е възприет по 

следната причина: ако 

поне един от изброените 

елементи на критичната 

инфраструктура бъде 

залят или бъде застрашен 

от заливане, това 

автоматично би 

означавало, че група хора 

/повече от 15 на брой/ от 

една страна находящи се 

в изброените елементи 

на критичната 

инфраструктура  и от 

друга страна или такива 

нуждаещи се да 

достигнат до нея няма да 

имат възможност да я 

напуснат и/или да стигнат 

до нея. 

Критерий, основан на 

застрашени от заливане 

или заляти елементи на 

критичната 

инфраструктура 

(болници, медицински 

центрове, полицейски 

управления и пожарни 

служби, спасителни 

центрове, държавни и 

обществени сгради и 

институции с уязвими 

обитатели – такива като 

училища, учебни 

заведения, детски 

градини, старчески 

домове, хосписи; виж - 

определение за критична 

инфраструктура в А1)  

Засегнат е поне 

един от 

посочените 

елементи на 

критичната 

инфраструктура 

 

  Критерий, основан на 

заливане на път от 

националната или 

регионална пътна мрежа 

или непроходимост за 

повече от 6 часа, при 

което условията за 

оказване на медицинска 

помощ и снабдяване с 

храна и медикаменти на 

населените места са 

затруднени или 

прекъснати. 

 

  Критерий, основан на 

невъзможност от 

ползване за повече от 6 

часа на ел. енергия, 
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топлоенергия, газ, вода и 

канализация в резултат 

на наводнението - на 

жители на населено 

място. 

Човешко 

здраве- праг на 

критерия за 

потенциална 

заплаха 

Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

 Критерий  засегнати 

жители /населено място – 

100 жители  

  

 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

Критерий пострадали 

хора:  временна или 

дълготрайна 

неработоспособност на 

група хора (в различна 

степен, вкл. до човешки 

жертви) и би могло да се 

случи отново. 

група пострадали 

хора – повече от 

трима души 

 

 Прагът е възприет по 

следната причина: ако 

поне един от изброените 

елементи на критичната 

инфраструктура бъде 

залят или бъде застрашен 

от заливане, това 

автоматично би 

означавало че група хора 

/повече от 15 на брой/ от 

една страна находящи се 

в изброените елементи 

на критичната 

инфраструктура  и от 

друга страна или такива 

нуждаещи се да 

достигнат до нея няма да 

имат възможност да я 

напуснат и/или да стигнат 

до нея. 

Критерий, основан на 

застрашени от заливане 

или заляти елементи на 

критичната 

инфраструктура 

(болници, медицински 

центрове, полицейски 

управления и пожарни 

служби, спасителни 

центрове, държавни и 

обществени сгради и 

институции с уязвими 

обитатели – такива като 

училища, учебни 

заведения, детски 

градини, старчески 

домове, хосписи; виж - 

определение за критична 

инфраструктура в А1). 

Ще бъде засегнат  

поне един от 

посочените 

елементи на 

критичната 

инфраструктура 
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  Критерий, основан на 

заливане на път от 

националната или 

регионална пътна мрежа 

или непроходимост за 

повече от 6 часа, при 

което условията за 

оказване на медицинска 

помощ и снабдяване с 

храна и медикаменти на 

населените места са 

затруднени или 

прекъснати. 

 

  Критерий, основан на 

невъзможност от 

ползване за повече от 6 

часа на ел. енергия, 

топлоенергия, газ, вода, 

канализация - на жители 

на населено място. 

 

Стопанска 

дейност- праг на 

критерия при 

регистрирани 

минали 

наводнения 

Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен, като е 

съобразен с 

националните 

специфики. 

- Критерий нанесени 

щети на територията на 

една община – 100 

000лв 

 

- по абсолютна 

стойност на 

щета; 

- по 

историческа 

стойност на 

щета; 

- по 

алтернативна 

оценка на 

щета. 

  Критерий пострадало 

стопанско имущество -

10% от стойността на  

движимо и недвижимо 

имущество 

 

  30% доказана щета на 

стойност агро 

продукция 
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  Критерий залята площ -

3% от територията на 

населеното място в 

продължение на поне 1 

ден  

 

 Прагът е възприет по 

следната причина: ако 

поне един от изброените 

елементи на критичната 

инфраструктура бъде 

залят или бъде застрашен 

от заливане, това 

автоматично би 

означавало че група хора 

/повече от 15 на брой/ от 

една страна находящи се 

в изброените елементи 

на критичната 

инфраструктура  и от 

друга страна или такива 

нуждаещи се да 

достигнат до нея няма да 

имат възможност да я 

напуснат и/или да стигнат 

до нея. 

Критерий, основан на 

застрашени от заливане 

или заляти елементи на 

критичната 

инфраструктура 

(болници, медицински 

центрове, полицейски 

управления и пожарни 

служби, спасителни 

центрове, държавни и 

обществени сгради и 

институции с уязвими 

обитатели – такива като 

училища, учебни 

заведения, детски 

градини, старчески 

домове, хосписи; виж - 

определение за критична 

инфраструктура в А1) 

 

Стопанска 

дейност- праг на 

критерия за 

случаи на 

потенциална 

заплаха 

Прагът е съобразен с  

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен, като е 

съобразен с 

националните специфики 

и бъдещото стопанско 

развитие. 

Критерий основан на 

щети свързани с повреда 

и разрушаване на сгради 

и оборудване- 100 000 

евро 

 

  Критерий, основан на 

икономическата 

активност на 500 човека 

/от селища с над 2000 
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жители/ за повече от 6 

часа поради наводнение 

на пътища, ж.п. линии, 

промишлени площадки, 

помпени станции и др. 

инфраструктурни обекти 

или сумарна щета за 

100 000 евро или 

равнозначната стойност в 

лева. 

  Критерий, основан на 

спрян основен 

производствен процес 

на предприятие поради 

наводнение пряко или 

косвено за повече от 

един час или сумарна 

щета за 100 000 евро 

или равнозначната 

стойност в лева. 

 

  Критерий, основан на 

щета - загуба на 

селскостопански 

животни или 

селскостопанска 

продукция на сумарна 

щета за 100 000 евро 

или равнозначната 

стойност в лева. 

 

Културно 

наследство  -

минали и 

потенциални 

значими 

наводнения 

 

Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

- Критерий основан на 

засегнати, повредени, 

унищожени или 

застрашени обекти от 

категория „световно 

значение” вписани в 

списъка на световното 

културно наследство 

Засегнат е или ще 

бъде засегнат 

поне един обект 

със световно 

значение 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

Критерий основан на 

засегнати, повредени, 

унищожени или 

Засегнат е или ще 

бъде засегнат 

поне един обект с 
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статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

застрашени обекти от 

категория „национално 

значение” 

/археологически, 

исторически, 

архитектурни и 

етнографски обекти и 

комплекси/, съгласно 

чл.50, ал.1 от Закона за 

културното наследство. 

национално 

значение 

Околна среда - 

минали и 

потенциални 

значими 

наводнения 

 

Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

- Критерий основан на 

засегнати КПКЗ 

инсталации и/или други 

източници на отпадъчни 

води 

Засегнат е или ще 

бъде засегнат 

поне един обект 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

Критерий основан на 

засегнати Защитени зони 

по Директива за опазване 

на естествените 

местообитания и дивата 

флора и фауна 92/43/ЕИО 

и/или Защитени зони по 

Директива за опазване на 

дивите птици 79/409/ЕИО 

Засегнат е или ще 

бъде засегната 

поне една зона 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

Критерий основан на 

засегнати зони за защита 

на водите по чл.119а от 

Закона за водите. 

-  

Засегнат е или ще 

бъде засегната 

поне една зона за 

защита на водите 

 

Част от тези критерии са приложени при оценката на миналите и потенциалните 

наводнения в  ЗБР за БУ при следване на  следния подход: 

 Определяне на риска от наводнения за района и представяне на резултатите в ГИС 

/засегнати жители в едно населено място, засегнати културни паметници, засегнати 

индустрии с опасни за водите вещества/; 
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 Прилагане на предварителните критерии за значимост /начални прагови стойности/ с цел 

оценка на районите със значителен потенциален риск от наводнения /получаване на 

начални резултати/; 

 Повторна проверка на критериите за значимост /оптимиране на критериите и праговите 

стойности/; 

 Приложение на съгласуваните на национално ниво критерии за значимост за определяне 

на районите със значителен потенциален риск от наводнения. 

По същество методът за оценка на историческите наводнения се различава от 

метода за определяне на потенциални заливаеми площи. Различават се и резултатите от двата 

метода и същите не могат да бъдат сравнени директно.  

В тази връзка, за оценката на минали наводнения и на потенциалната заплаха от 

наводнения е заложено на различни критерии за значимост по отношение на защитените 

категории „човешко здраве” и „стопанска дейност”. 

 

ЗНАЧИМОСТ НА ЗАЩИТЕНИ КАТЕГОРИИ „ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ” И „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ” 

Проверката за значимост на защитените категории „човешко здраве” и „стопанска 

дейност” се извършва на базата на броя засегнати от наводнения жители в рамките на едно 

населено място /град или село/. 

Като предварителен праг на критерия за значимост за защитените категории „човешко 

здраве” и „стопанска дейност” за случаите на документирана и описана в Доклад 1 заплаха от 

минали наводнения се използва стойността от 15 засегнати жители в едно населено място. 

За защитена категория „стопанска дейност” при липса на информация за засегнати жители 

е ползвана информацията за размера на нанесените щети, като предварителния праг на критерия 

за значимост е 100 000 лв. щети в рамките на една община. 

Като предварителен праг на критерия за значимост за защитените категории „човешко 

здраве” и „стопанска дейност” за случаите на потенциална заплаха от наводнения е използвана 

стойността от 100 засегнати жители в едно населено място. 

Важно е да се отбележи, че със значителен потенциален риск от наводнения се 

определят и речните участъци, за които резултатите от анализа /минали или потенциални  

наводнения/ показват, че в случай на наводнение ще бъдат засегнати важни промишлени зони, 

респективно важни инфраструктурни съоръжения, в резултат на които се очакват  големи 

негативни последици в района на наводнението. 

 

ЗНАЧИМОСТ НА ЗАЩИТЕНИ КАТЕГОРИИ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” И „ОКОЛНА СРЕДА” 

При оценката на защитената категория „културно наследство” е използвана информацията 

за миналите наводнения сравнена със създадения ГИС слой за културното наследство. По този 

начин е определено, че със значителен потенциален риск от наводнения са речните участъци, за 



ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
Доклад 2 

22 

 

които се установи, че в случай на наводнения са засегнати или ще бъдат засегнати поне един 

важен културен паметник и като последици се очакват значителни невъзстановими щети за 

културния паметник. 

За оценка на заплахата за защитена категория „околна среда” са разгледани случаите, в 

които впоследствие на наводнения е възможно замърсяване на водите или замърсяване 

посредством заливане на защитени и чувствителни зони със замърсени вследствие на 

наводнението води. В тези случаи е определено, че със значителен потенциален риск от 

наводнения се определят речни участъци, за които анализа на информацията показва, че в случай 

на наводнение ще бъдат засегнати инсталации и съоръжения включени в ЕРИПЗ, защитени зони 

по чл.6 от Закона за биологичното разнообразие и зоните за защита на водите по чл.119а от 

Закона за водите. 

 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ НА БАЗАТА 

НА МИНАЛИ  НАВОДНЕНИЯ 

За определяне на потенциалният риск от минали наводнения и за определяне на 

размера на щетите, нанесени от тях се извърши обстоен анализ на цялата налична 

информация за миналите наводнения в ЗБР за БУ. 

Определянето на значителният потенциален риск от наводнения на базата на минали 

наводнения, разработен за целите на ПОРН може да бъде направен както на базата на 

информация за заливаемите площи, съдържаща се в карти на миналите наводнения, така също и 

на базата на друга налична информация за миналите наводнения. 

Приложеният подход се основава на базата на анализ на наличната информация, а не на 

карти на историческите наводнения, тъй като такива за ЗБР за БУ не са налични. 

Съгласно Методиката, наличната информация за засегнатите жители от минали 

наводнения се използва директно за оценка на заплахата от наводнения за защитените категории 

„човешко здраве” и „стопанска дейност”. По този начин проверката на критериите за значимост за 

защитените категории „човешко здраве” и „стопанска дейност” се извършва без да се познават 

границите на заливаемите площи. 

Използва се и наличната текстова информация за описание на миналите наводнения върху 

инфраструктурни съоръжения, промишлени предприятия, културно наследство, КПКЗ индустрии 

и/или други източници на отпадъчни води, представляващи източник за замърсяване на водите. 
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Това дава възможност да бъде описана заплахата за защитените категории „стопанска 

дейност”, „културно наследство” и „околна среда”, така че и в този случай не е задължително да 

се използва информацията за границите на заливаемите площи. 

В случаите, когато липсва информация  за границите на заливаемите площи и описание на 

засегнатите жители, обекти, съоръжения и т.н. за извършване на оценката се подхожда 

индивидуално за всеки отделен случай. 

За оценката на всяко едно от документираните и описани наводнения в миналото са 

приложени описаните по-горе критерии за значимост за четирите защитени категории.  

Значимите минали наводнения са представени в таблици групирани по основни речни 

басейни, общини и населени места  в Приложение №1 към настоящия Доклад 2. 

Резултатите от оценката на миналите наводнения показват, че значимите наводнения в ЗБР 

за БУ са 96 от общ брой 129 и са разпределени както следва: 

 Значими в басейна на р. Струма са 78 от общо 97 регистрирани наводнения; 

 Значими в басейна на р. Места  са 16 от общо 27 регистрирани наводнения; 

 Значими в басейна на р. Доспат са 2 от общо 5 регистрирани наводнения. 

Разпределението на миналите наводнения – общ брой и значими е показано по речни 

басейни, водни обекти, общини и населени места в следващите три таблици. 
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МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ /общ брой и значими/ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО 

УПРАВЛЕНИЕ: 

 РЕЧЕН БАСЕЙН СТРУМА: 

Община Населено място 

 

Водно тяло- 

ВТ 

Воден обект 

Минали 

наводнения –

окончателен 

списък 

Значими минали 

наводнения 

Земен гр. Земен BG4ST900R012 р. Струма 1 1 

Перник гр. Батановци BG4ST900R003 р. Струма 2 2 

Перник гр. Батановци BG4ST900R003 р. Конска 1 1 

Перник с. Рударци BG4ST900R003 р. Рударска 3 3 

Перник Перник BG4ST900R003 р. Струма 2 2 

Перник кв. "Църква" BG4ST900R003 р. Маниш 2 2 

Перник кв. "Църква" BG4ST900R003 р. Рударщица 1 1 

Перник кв. "Бела вода" BG4ST900R003 р. Струма 1 0 

Перник с. Ярджиловци BG4ST900R004 р. Мещичка 3 2 

Перник с. Мещица BG4ST900R004 р. Мещичка 2 2 

Перник с. Драгичево BG4ST900R003 р. Драгичевска 3 3 

Перник с. Дивотино BG4ST900R003 Дивотинско дере 1 0 

Перник гр. Перник кв. "Изток" BG4ST900R003 р. Струма 2 2 

Перник гр. Перник кв. "Изток" BG4ST900R003 р. Бучащица 1 1 

Перник С. Студена дъждовно  1 1 

Перник с. Голямо Бучино BG4ST900R003 Р. Бучинска 1 1 

Перник с. Голямо Бучино BG4ST900R003 яз. „Рутеш” 1  

Радомир с. Негованци BG4ST900R009 р. Арката 2 2 
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Радомир с. Негованци BG4ST900R009 р. Колошка 1 1 

Радомир гр. Радомир BG4ST900R006 р. Струма 1 0 

Радомир с. Бобораци BG4ST900R009 р. Арката 3 2 

Радомир с. Прибой BG4ST900R009 р. Арката 1 1 

Радомир с. Прибой BG4ST900R006 р. Струма 1 1 

Радомир с. Горна Диканя BG4ST900R008 р. Клисурска 1 1 

Радомир с. Горна Диканя BG4ST900R009 р. Селска 3 2 

Ковачевци с. Светля BG4ST900R011 р. Светля 1 1 

Ковачевци с. Калище BG4ST900R015 р. Косматица 2 2 

Ковачевци с. Егълница BG4ST900R015 р. Косматица 1 1 

Невестино с. Ваксево BG4ST700R026 р. Речица 1 1 

невестино с. Ваксево BG4ST700R025 р. Елешница 1 1 

Невестино с. Друмохар BG4ST700R025 р. Елешница 2 1 

Бобов дол с. Долистово BG4ST600R039 р. Долистовска 1 0 

Бобов дол с. Долистово BG4ST600R039 р.Новоселска 1 1 

Бобов дол Мало село BG4ST600R039 р. Бобовдолска 1 1 

Бобов дол Големо село BG4ST600R039 р. Бобовдолска 1 1 

Бобов дол с. Бабино BG4ST600R039 Р. Бабинска 1 1 

Бобов дол с. Мламолово BG4ST600R039 Р. Бобовдолска 1 1 

Бобошево Бобошево BG4ST700R028 р. Струма 2 1 

Бобошево С. Слатино BG4ST600R036 р. Слатинска 1 1 

Рила гр. Рила BG4ST500R043 р. Рилска 2 2 

Кочериново с. Стоб BG4ST500R043 дерета на р. Рилска 1 1 
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Кочериново С. Бараково BG4ST500R043 р. Рилска 1 1 

Кочериново С. Драгодан BG4ST500R040 р. Копривлен 1 1 

Кочериново с. Мурсалево BG4ST500R030 р. Струма 1 0 

Дупница Дупница BG4ST600R036 р. Джерман 2 2 

Дупница Дупница BG4ST600R036 р. Лешовица 1 1 

Дупница Дупница BG4ST600R036 р. Бистрица 1 1 

Дупница С. Яхиново BG4ST600R035 р. Джубрена 1 1 

Благоевград Благоевград BG4ST500R047 
р. Благоевградска 

Бистрица 
4 2 

Благоевград с. Еленово дъждовно  1 1 

Благоевград с. Обел-Клисура дъждовно  1 1 

Благоевград с. Логодаж дъждовно  1 1 

Благоевград с. Падеш BG4ST500R049 р. Четирка 1 1 

Благоевград с. Дъбрава BG4ST500R030 Телкиевско дере 1 1 

Благоевград с. Рилци BG4ST500R030 р.Телкийски дол 1 1 

Благоевград с. Логодаж BG4ST500R049 р. Четирка 1 1 

Симитли гр. Симитли BG4ST400R048 р. Струма 2 2 

Симитли с.Железница BG4ST400R048 р. Стара река 1 1 

Симитли гр. Симитли BG4ST500R052 р. Градевска 1 1 

Симитли с. Полена BG4ST500R053 р. Сушичка 1 1 

Струмяни с. Струмяни, с. Микрево BG4ST500R057 р. Струма 2 2 

Кресна с. Сливница BG4ST500R057 р. Струма 1 1 

Кресна гр. Кресна BG4ST500R057 р. Струма 4 2 
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Кресна 
с. Г. Брезница, гр. 

Кресна 
BG4ST500R060 р. Струма 2 1 

Сандански Сандански BG4ST500R068 р. Струма 1 1 

Сандански с. Струма BG4ST500R063 р. Струма 2 1 

    Общо: 97 Общо:78 

 

 РЕЧЕН БАСЕЙН МЕСТА: 

Община Населено място 

Водно тяло- 

ВТ 

Воден обект 

Минали 

наводнения - 

окончателен 

списък 

Значими минали 

наводнения 

Якоруда с. Черна Места BG4ME900R078 
р. Черна Места и р. 

Дрещенец 
1 1 

Якоруда гр. Якоруда BG4ME900R080 р. Джебре и р. Места 2 2 

Разлог с. Баня  BG4ME800R086 р.Пихла 3 2 

Разлог гр. Разлог BG4ME800R084 р. Изток 1 1 

Разлог С. Баня BG4ME800R086 
р. Глазне и р. Малко 

Глазне 
2 1 

Разлог с. Елешница BG4ME800R090 р. Златарица 2 2 

Разлог с. Елешница BG4ME800R090 Р. Места 1 1 

Разлог гр. Разлог BG4ME800R087 р. Бяла река 4 2 

Разлог гр. Разлог BG4ME800R087 р. Язо 1 1 

Разлог С. Долно Драглище BG4ME800R089 Р. Драглишка 1 1 

Банско гр. Банско BG4ME800R086 р. Глазне 1 1 

Гърмен 
Огняновски 

минерални бани 
BG4ME600R106 р. Канина 3 1 
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Сатовча с. Сатовча BG4ME200R115 р. Бистрица 3 0 

Сатовча с. Сатовча BG4ME200R114 Ранков дол 1 0 

Сатовча с. Сатовча BG4ME200R114 Иванов дол 1 0 

    Общо:27 Общо:16 

 

 РЕЧЕН БАСЕЙН ДОСПАТ: 

Община Населено място 

Водно тяло- 

ВТ 

Воден обект 

Минали 

наводнения - 

окончателен 

списък 

Значими минали 

наводнения 

Сатовча с.Кочан BG4DO600R122 р.Гулева 1 0 

Сатовча с.Кочан BG4DO600R122 р.Кочанска 1 0 

Доспат с.Змейца BG4DO600R120 
р. Мурсалска и р. 

Чилидере 
1 0 

Доспат с. Барутин BG4DO135R118 
р.Доспат и р. 

Караджадере 
2 2 

    Общо:5 Общо:2 
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II. Определяне на риска от наводнения за потенциално застрашени от наводнения 

райони включително трансгранични, включващ: оценка на евентуалните 

неблагоприятни последици от бъдещи наводнения върху  защитените категории 

„човешко здраве”, „стопанска дейност”, „околна среда” и „културно наследство”, 

като се отчетат топографията, разположението на водните течения и 

техните общи и хидроложки и гео-морфологични характеристики, включително 

заливните равнини като естествени водозадържащи повърхности, 

ефективността на създадените от човека инфраструктури за защита от 

наводнения, разположението на населените места, районите на стопанска 

дейност и дългосрочно благоустройство, включително влиянието на промяната 

на климата върху появата на наводнения. Определяне и прилагане на критерии за 

значимост по отделно за всяка от защитените категории „човешко здраве”, 

„стопанска дейност”, „околна среда” и „културно наследство”, комбинацията 

между тях и изготвяне на оценка на риска от наводнения включваща описание и 

обосновка на използваните методи за потенциално застрашени от заливане 

площи. 

 

1.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ БЪДЕЩИ НАВОДНЕНИЯ ЧРЕЗ 

ПРИЛАГАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗНАЧИМОСТ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ КАТЕГОРИИ „ЧОВЕШКО 

ЗДРАВЕ”, „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”, „ОКОЛНА СРЕДА” И „КУРТУРНО НАСЛЕДСТВО”  

Съгласно Методиката  значителния потенциален риск от наводнения се осъществява 

чрез съпоставяне на заплахата от наводнения и потенциалните щети. Това съпоставяне ни 

дава информация за това в какъв размер могат да се очакват неблагоприятните въздействия върху 

защитените категории „човешко здраве”, „стопанска дейност”, „околна среда” и „културно 

наследство”. 

Когато се надхвърли определената прагова стойност на критерия за значимост по 

отношение на една от защитените категории, се казва, че за  определения речен  участък, 

респективно заливаема територия съществува значителен потенциален риск от наводнения. 
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Критерии за 

значимост на 

защитени 

категории 

 

Метод 

 

Количествено измерение 

 

Коментар 

Човешко 

здраве- праг на 

критерия за 

значима 

потенциална 

заплаха 

Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

 Критерий  засегнати 

жители /населено място – 

100 жители  

  

 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

Критерий пострадали 

хора:  временна или 

дълготрайна 

неработоспособност на 

група хора (в различна 

степен, вкл. до човешки 

жертви) и би могло да се 

случи отново. 

група пострадали 

хора – повече от 

трима души 

 

 Прагът е възприет по 

следната причина: ако 

поне един от изброените 

елементи на критичната 

инфраструктура бъде 

залят или бъде застрашен 

от заливане, това 

автоматично би 

означавало че група хора 

/повече от 15 на брой/ от 

една страна находящи се 

Критерий, основан на 

застрашени от заливане 

или заляти елементи на 

критичната 

инфраструктура 

(болници, медицински 

центрове, полицейски 

управления и пожарни 

служби, спасителни 

центрове, държавни и 

обществени сгради и 

Ще бъде засегнат  

поне един от 

посочените 

елементи на 

критичната 

инфраструктура 
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в изброените елементи 

на критичната 

инфраструктура  и от 

друга страна или такива 

нуждаещи се да 

достигнат до нея няма да 

имат възможност да я 

напуснат и/или да стигнат 

до нея. 

институции с уязвими 

обитатели – такива като 

училища, учебни 

заведения, детски 

градини, старчески 

домове, хосписи; виж - 

определение за критична 

инфраструктура в А1). 

  Критерий, основан на 

заливане на път от 

националната или 

регионална пътна мрежа 

или непроходимост за 

повече от 6 часа, при 

което условията за 

оказване на медицинска 

помощ и снабдяване с 

храна и медикаменти на 

населените места са 

затруднени или 

прекъснати. 

 

  Критерий, основан на 

невъзможност от 

ползване за повече от 6 

часа на ел. енергия, 

топлоенергия, газ, вода, 

канализация - на жители 

на населено място. 
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Стопанска 

дейност- праг на 

критерия за  

значима 

потенциална 

заплаха 

Прагът е съобразен с  

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен, като е 

съобразен с 

националните специфики 

и бъдещото стопанско 

развитие. 

Критерий основан на 

щети свързани с повреда 

и разрушаване на сгради 

и оборудване- 100 000 

евро 

 

  Критерий, основан на 

икономическата 

активност на 500 човека 

/от селища с над 2000 

жители/ за повече от 6 

часа поради наводнение 

на пътища, ж.п. линии, 

промишлени площадки, 

помпени станции и др. 

инфраструктурни обекти 

или сумарна щета за 

100 000 евро или 

равнозначната стойност в 

лева. 

 

  Критерий, основан на 

спрян основен 

производствен процес 

на предприятие поради 

наводнение пряко или 
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косвено за повече от 

един час или сумарна 

щета за 100 000 евро 

или равнозначната 

стойност в лева. 

  Критерий, основан на 

щета - загуба на 

селскостопански 

животни или 

селскостопанска 

продукция на сумарна 

щета за 100 000 евро 

или равнозначната 

стойност в лева. 

 

Културно 

наследство-  

праг на 

критерия за  

значима 

потенциална 

заплаха 

Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

- Критерий основан на 

засегнати, повредени, 

унищожени или 

застрашени обекти от 

категория „световно 

значение” вписани в 

списъка на световното 

културно наследство 

Засегнат е или ще 

бъде засегнат 

поне един обект 

със световно 

значение 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

Критерий основан на 

Засегнати, повредени, 

унищожени или 

застрашени обекти от 

категория „национално 

значение” 

/археологически, 

исторически, 

Засегнат е или ще 

бъде засегнат 

поне един обект с 

национално 

значение 
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архитектурни и 

етнографски обекти и 

комплекси/, съгласно 

чл.50, ал.1 от Закона за 

културното наследство. 

Околна среда -   

праг на 

критерия за  

значима 

потенциална 

заплаха 

Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

- Критерий основан на 

засегнати КПКЗ 

инсталации и/или други 

източници на отпадъчни 

води 

Засегнат е или ще 

бъде засегнат 

поне един обект 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

Критерий основан на 

засегнати Защитени зони 

по Директива за опазване 

на естествените 

местообитания и дивата 

флора и фауна 92/43/ЕИО 

и/или Защитени зони по 

Директива за опазване на 

дивите птици 79/409/ЕИО 

-  

Засегнат е или ще 

бъде засегната 

поне една зона 

 Прагът е препоръчан от 

Методиката и се 

обосновава на 

статистически данни от 

страни, където този 

критерий е вече 

приложен. 

Критерий основан на 

засегнати зони за защита 

на водите по чл.119а от 

Закона за водите. 

-  

Засегнат е или ще 

бъде засегната 

поне една зона за 

защита на водите 
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За всеки потенциално застрашен от наводнения участък информацията е 

структурирана в таблици. Към тях, аналогично на подхода за  оценката на миналите 

наводнения са създадени таблици за отчитане на критериите за значимост върху четирите 

защитени категории. 

Резултатите от оценката са представени в таблици групирани по основни речни басейни, 

общини и населени места  в Приложение №2 към настоящия Доклад 2. 

Резултатите от тази оценка показват, че значими потенциални наводнения в ЗБР за БУ са 41 

от общ брой 43 и са разпределени както следва: 

 Значими в басейна на р. Струма 31 наводнения от 32 регистрирани; 

 Значими в басейна на р. Места  9 наводнения от 9 регистрирани; 

 Значимо в басейна на р. Доспат  е 1 наводнение от 2  регистрирани наводнения. 

Определянето на потенциалните наводнения  като значими и незначими е показано по 

речни басейни, водни обекти, общини и населени места в следващите три таблици. 

 

ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСТРАШЕНИ ОТ ЗАЛИВАНЕ ПЛОЩИ /значими и незначими/ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ: 

    В  БАСЕЙНА НА Р. СТРУМА: 

Община Населено място 

 

Водно тяло- 

ВТ 

Воден обект 

Определяне на значимост 

на потенциалните 

наводнения след прилагане 

на критериите за оценка 

Земен гр. Земен 

BG4ST900R012 

BG4ST900R016 

BG4ST900R017 

р. Струма и р. 

Треклянска 
значимо 

Земен с. Жабляно BG4ST900R012 Р. Струма значимо 
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Перник 
гр. Батановци и с. 

Черна гора 

 

BG4ST900R003 

BG4ST900R005 

BG4ST900R006 

р. Струма и р. 

Конска 
значимо 

Перник 
гр. Перник и с. 

Драгичево 
BG4ST900R003 

р. Струма, р. 

Голобрешка и р. 

Рударщица 

значимо 

Перник с. Ярджиловци BG4ST900R004 
р. Мещичка и р. 

Конска 
значимо 

Перник с. Мещица BG4ST900R004 р. Мещичка незначимо 

Перник с. Студена BG4ST900R003 р. Струма значимо 

Радомир 

Землища на с. Прибой, с. 

Беланица и с. 

Поцърненци 

BG4ST900R009 
р. Струма и р. 

Арката 
значимо 

Радомир с. Бобораци BG4ST900R009 р. Арката значимо 

Радомир с. Прибой  BG4ST900R006 р. Струма значимо 

Радомир с. Горна Диканя BG4ST900R007 р. Арката значимо 

Кюстендил гр. Кюстендил BG4ST700R022 р. Глогошка значимо 

Кюстендил с. Жабокрът 

BG4ST700R017 

BG4ST700R020 

BG4ST700R021 

BG4ST700R022 

BG4ST700R023 

Р. Струма, р. 

Соволянска 

Бистрица, р. 

Глогошка,р. 

Новоселска 

значимо 

Кюстендил 

с. Драговищица 

с. Горановци 

BG4ST700R019 р. Драговищица значимо 
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Кюстендил с. Копиловци BG4ST700R017 р. Струма значимо 

Кюстендил с. Слокощица BG4ST700R023 р.Нновоселска значимо 

Кюстендил с. Соволяно BG4ST700R020 
р.Соволянска 

Бистрица 
значимо 

Невестино с. Невестино 

BG4ST700R021 

BG4ST700R024 

р. Струма и р. 

Гращица 
значимо 

Невестино 

с. Невестино-

извънжилищна 

територия 

BG4ST700R024 р. Гращица значимо 

Невестино 

с. Невестино-

извънжилищна 

територия 

BG4ST700R027 р. Елешница значимо 

Невестино с. Друмохар BG4ST700R027 р. Елешница значимо 

Бобошево гр. Бобошево 

BG4ST700R028 

BG4ST600R030 

BG4ST600R036 

р. Струма и р. 

Джерман 
значимо 

Кочериново с. Стоб BG4ST500R043  р. Рилска значимо 

Кочериново С. Бараково BG4ST500R043 р. Рилска значимо 

Дупница 

Дупница 

с. Яхиново 

BG4ST600R034 

BG4ST600R035 

р. Джерман, р. 

Тополница и р. 

Джубрена 

значимо 

Благоевград с. Покровник 

BG4ST500R030 

BG4ST500R047 

BG4ST500R048 

BG4ST500R049 

р. Струма, р. 

Благоевградска 

Бистрица и р. 

Четирка 

значимо 

Симитли 
гр. Симитли, с. Крупник, 

с. Черниче и с. Полето 
BG4ST400R048 р. Струма, р. 

Градевска, р. 

значимо 



ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
Доклад 2 

38 

 

BG4ST500R052 

BG4ST500R053 

BG4ST500R054 

Сушичка и р. 

Брежанска 

Струмяни с. Струмяни, с. Микрево 

BG4ST500R057 

BG4ST500R062 

BG4ST500R063 

BG4ST500R064 

р. Струма, р. 

Шяшка, р. 

Цапаревска 

значимо 

Кресна гр. Кресна BG4ST500R057 р. Струма значимо 

Сандански Сандански BG4ST500R068 
р. Санданска 

Бистрица 
значимо 

Сандански 
с. Струма, с. Лебница и 

с. Дамяница 

BG4ST500R063 

BG4ST500R066 

BG4ST500R068 

BG4ST500R069 

BG4ST500R070 

р. Струма, р. 

Лебница, р. 

Санданска Бистрица 

и р. Бождовска 

значимо 

Петрич 
С. Кулата – границата 

с РГърция 
BG4ST300R073 р. Струма значимо 

 

 

 В  БАСЕЙНА НА Р.  МЕСТА: 

Община 
Населено 

място 

Водно тяло- 

ВТ 

Воден обект 

Определяне на значимост 

на потенциалните 

наводнения след прилагане 

на критериите за оценка 

Якоруда гр. Якоруда BG4ME900R080 р.Места  значимо 

Разлог гр. Разлог BG4ME800R087 р.Бяла река значимо 
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Разлог С. Баня BG4ME800R086 р. Глазне  значимо 

Разлог с. Елешница BG4ME800R090 р. Златарица значимо 

Банско гр. Банско 

BG4ME800R085 

BG4ME800R086 

Р. Демяница, р. 

Бъндерица и р. Глазне 
значимо 

Гърмен с.  Огняново BG4ME600R106 р. Канина значимо 

Хаджидимово 
гр. 

Хаджидимово 
BG4ME500R107 р. Места значимо 

Сатовча с. Плетена BG4ME200R115 Дяволски дол значимо 

Сатовча с. Сатовча BG4ME200R115 Дяволски  дол значимо 

 

 

 

 В БАСЕЙНА НА Р. ДОСПАТ: 

Община Населено място 

Водно тяло- 

ВТ 

Воден обект 

Определяне на значимост 

на потенциалните 

наводнения след прилагане 

на критериите за оценка 

Сатовча с.Кочан BG4DO600R122 р.Жижовска значимо 

Велинград с.Медени поляни BG4DO900R116 р. Доспат незначимо 

 

 В  Приложение №3 към Доклад 2 е представен албум на  регистрираните 43 броя 

потенциално застрашени от наводнения речни участъци. За всеки участък е изготвена атрибутна 

таблица с детайлно  представена  информация за петната. 

ТРАНСГРАНИЧНИ РЕЧНИ БАСЕЙНИ 

Специфично за ЗБР за БУ е, че и трите основни речни басейна – Струма, Места и Доспат 

са трансгранични. 
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Както за нуждите на ПУРБ, така и до настоящия момент за нуждите на ПОРН 

трансгранични водни тела между РБълария и РГърция не са определяни. 

За преодоляването на проблемите с международната координация с РГърция след 

докладването на ПУРБ през 2010 г. е подписана декларация за сътрудничество с РГърция за 

координация по смисъла на РДВ, като до момента са проведени две работни срещи. Във връзка с 

решение от последната (втора) среща, проведена на 12.10.2011г. предстои обмен на информация 

между двете държави по всички теми свързани с ПУРБ и предстоящия ПОРН/ПУРН и създаване на 

експертни работни групи. 

Тези групи ще осъществят обмен на информация, необходима и на двете страни за 

изготвянето на ПОРН, а в последствие и на ПУРН. 

В резултат на това двете страни координирано ще определят районите със значителен 

потенциален риск от наводнения за речните басейни на Струма, Места и Доспат. 

По информация на БДЗБР са провеждани  двустранни срещи между министрите и 

експертите от РБългария и РМакедония (2004-2006 г.), като  е постигнато  съгласие по въпросите, 

по които ще бъде реализирано двустранното сътрудничество в областта на водите: мониторинг и 

управление на трансграничните водни течения; законодателство (2005-2006); сътрудничество и 

обмен на информация по прилагането на европейските директиви в областта на водите, обмен на 

опит по управление на трансгранични водни течения (2006), включително: идентифициране на 

границите на общите трансграничните подземни водни тела, което до момента липсва и не е 

направено; изготвяне на цялостна първоначална характеристика и прилагане на единна система 

за типологизация за общите трансгранични повърхностни водни тела  - за реките Струмешница и 

Лебница; разработване и съгласуване на общи програми за мониторинг и обмен на информация 

за общите повърхностни и подземни трансгранични водни тела; съгласуване на програмите от 

мерки за трансграничните водни тела; разработване на съвместни двустранни проекти за 

управление на трансграничните води между РБългария и РМакедония.  

В началото на 2012г. предстои и установяване на нов контакт с органите на управление на 

водите в РМакедония за осъществяване на трансгранично сътрудничество по въпросите на ПУРБ и 

ПОРН/ПУРН за басейните на Струмешница и Лебница. При осъществяването на този контакт ЗБР за 

БУ ще уведоми македонската страна за разработената Методика за ПОРН, както и за резултатите 

от обсъжданията на проекта на ПОРН. 

Важно е да се постигне резултат при който след трансграничната координация да са 

налице съгласувани райони със значителен потенциален риск от наводнения на територията на 

двете съседни страни. 

Анализът на информацията за миналите наводнения показва, че в ЗБР за БУ не са 

регистрирани минали наводнения в трансграничните водни тела. 
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2. ОБЩ ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

БЪДЕЩИ НАВОДНЕНИЯ  

 За работещите хидрометрични станции (ХМС) в трите водосбора (Струма, Места и Доспат), 

е избран общ хомогенен период с достатъчна дължина за определяне на устойчиви статистически 

оценки; 

 За работещите ХМС са изчислени годишните максимални водни количества с 

обезпеченост 1%; 

  Осигурени са годишните максимални водни количества с обезпеченост 5% от разработка 

на НИМХ за МОСВ; 

 За характерни ХМС по р. Струма и р. Места, са изчислени и годишните максимални водни 

количества за обезпеченост с ниска вероятност; 

 За годишните максимални водни количества с обезпеченост 1% (повторяемост веднъж на 

100 години), е извършена регионализация за разглежданите водосбори на Струма, Места и Доспат 

по Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите, приета от МОСВ; 

 За избраните при първоначалната приблизителна оценка на риска от наводнения 

напречни сечения са изчислени годишните максимуми на водните количества с повторяемост 1 

път на 100 години с използване на получената(и) регионална(и) зависимост(и);. 

 За избраните при първоначалната приблизителна оценка на риска от наводнения 

напречни сечения са определени дълбочините/водните нива за съответните водни количества с 

обезпеченост 1% с използване на предоставената методика; 

 За определените дълбочини/водни нива са очертани залетите площи и е изготвен ГИС 

слой. 

2.1. ОБЩ ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА  

 Максималния отток е екстремно хидроложко явление с пространствено-времево 

изменение, чието точно определяне изисква задълбочено познаване на хидрографските, 

климатичните, геоморфологични, почвени, растителни условия, както и антропогенните фактори 

за всеки отделен район. Успоредно с това се взема под внимание и съществуващата 

хидрометрична мрежа, както й особеностите на отделните речни басейни, хидроложката 

изученост, осветеност на отделните поречия с дългогодишни измервания. За целите на груповия 

анализ и пространствената интерполация е необходимо да се използват данните от всички 

работещи към момента хидрометрични станции. 

 Редиците от годишни максимални водни количества са съставени от моментни абсолютни 

стойности на максималния отток, регистриран  в отделните хидрометрични станции през 

различни времеви периоди в рамките на годината. За разлика от средногодишните водни 

количества, които са осреднени характеристики с период на дискретизация една година, 

регистрираните високи вълни се трансформират по течение на реката в зависимост от времето на 
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дотичане към даден пункт и характеристиките на речното легло. Екстремните максимални водни 

количества могат да имат различен произход, като най-често това са продължителните 

интензивни валежи. Много често екстремни стойности на протичащите водни количества могат да 

бъдат наблюдавани само в част от даден водосбор поради локалния характер на валежите, 

породили високите вълни. В този смисъл антропогенни въздействия, като построяването на 

големи язовири, освен в непосредствена близост, не могат да попречат на формирането на високи 

вълни в по-долни части на водосбора, породени от локални интензивни валежи.  

 При хидрологичните анализи на високи води обикновено се препоръчва определянето и 

ползването на екстремни годишни стойности за дадена хидрометрична станция при 

предварително определен период на наблюдение. Хидрометричните станции имат различен 

период на наблюдение и въвеждане в експлоатация, като за уеднаквяване на резултатите на 

изследването е необходимо унифициране на изследвания период за всички хидрометрични 

станции от даден регион. 

 Изборът на период за изследване на годишните максимуми трябва да отговаря на 

определени условия, които биха могли да бъдат резюмирани както следва: 

 - достатъчно дълъг период на наблюдение с оглед статистическата обработка на изходните 

данни; 

 - обхващането на цикли на понижена и повишена водност с оглед получаване на 

представителни резултати от изследването;   

 - периодът е желателно да включва и данни от последните години с цел актуалност на 

получените резултати. 

 Световната Метеорологична Организация  препоръчва като климатичен период подходящ 

за сравнителни цели, за обмен на информация, както и за “норма” – периода 1961-1990 г. 

Препоръчания от СМО 30-годишен период е достатъчно дълъг за статистически оценки и обхваща 

период с повишена водност на реките (1961-1981г.) и частично периода с понижена водност от 

1982 до 1995г., което в повечето райони на България продължава до 2000г. и дори след това.  

След 2004 г. се наблюдава начало на повишение на средногодишните стойности на оттока, като 

най-вече през 2005г., но и през 2007г. се регистрират екстремни стойности на високите води.  

Поради краткия период с който разполагаме след 2005г. тази нова тенденция е с неясен във 

времето характер, поради което не е възможно на настоящия етап да прогнозираме бъдещото й 

развитие. Не е изключено навлизането в пореден по-влажен период, но това предстои да се види 

идните няколко години, тъй като са възможни и краткотрайни флуктуации на оттока. Изхождайки 

от представения анализ, както и определените условия за период на изследване на максималния 

отток е избран период 1961-2010 като представителен за целия изследван регион. Понастоящем 

2010 е и последната година, за която има валидирана информация за годишните максимуми.  

 Като потвърждение на цикличността е изследвано колебанието на максималното водно 

количество за периода 1961–2010г. на няколко типични за поречията на БД  Благоевград 

хидрометрични станции. За илюстрация са показани графиките за ХМС № 51510/227  Сушицка 

река при с.Полена и ХМС № 52200 р. Бачевска при с.Бачево –  представени на Фигури 1а и 1б. 
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Фиг. 1а/  ХМС Сушицка река при с.Полена в поречието на р.Струма 

 

Фиг. 1б/  ХМС р. Бачевска при с.Бачево в поречието на р.Места 

 

 Високите вълни с малка повтаряемост са основните причинители на опустошителни 

наводнения, разрушения и щети. Сложното взаимодействие от фактори, обуславящи 

максималния отток налага използването на математическата статистика и теорията на 

Изменение на максималногодишното водно количество на  ХМС № 51510/227  
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вероятностите при определянето на неговите характеристики.  

 

 Обект  на вероятностно-статистическите анализи са вариационните редове за период от 50 

години (1961-2010г.) с максималните водни количества. Вариационните редове са подредени в 

низходящ ред Qi > Qi+1 (i = 1,2,…50) с емпирични обезпечености на превишението р=(m-

0.3)/(n+0.4) %. Емпиричните криви на обезпеченост са апроксимирани с теоретични криви, като 

при апроксимацията е търсена устойчивата оценка. Приложението на теоретичните криви като 

модел на емпиричните разпределения изисква избор на най-добро обхващане, в случая, на 

максималните регистрирани водни количества. 

 

 От проведените апроксимации на емпиричните обезпечености с различни теоретични 

криви на обезпеченост обикновено  добра аналитична апроксимация се постига с 

диференциалната крива на разпределение Пирсон III тип по метода на Фостер-Рибкин за 

получаване на кривата на обезпеченост, като изчисленото водно количество с 1% обезпеченост на 

максималния годишен отток или процентна вероятност за съответната станция от региона е и 

оразмерителното водно количество за определяне на заливаемите площи – Фигури 2а и 2б.  

 

 

Фиг. 2а/  ХМС Сушицка река при с.Полена в поречието на р.Струма 

 

 За определянето на максималното водно количество с 1% обезпеченост за произволно 

място в реката е използван метода на регионализиране оттока на високата вълна представен в 

„Предварителна оценка на риска от наводнения в главните речни басейни на Република България 

Вероятностно разпределение на максималния годишен отток (емперични и 

теоретични квантили) заХМС № 51510/227  Сушицка река с.Полена
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- методика за оценка на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 60/2007/ЕС” на 

Министреството на околната среда и водите.  

 

Фиг. 2б/  ХМС р. Бачевска при с.Бачево в поречието на р.Места 

  

 Според този метод в първия етап от оценката на риска е необходимо едно приблизително 

определяне на заливаемите площи при големи наводнения (1%, респективно Q100), както поради 

наличната база данни (брой на ХМС и дължина на периода на наблюдение), така и поради факта, 

че резултатите са необходими в много кратък срок и не позволяват прилагането на подробни и по-

точни методи. Препоръчва се използването на опростен стабилен метод на регионализиране 

(регресионен подход) за приблизително определяне на оразмерителните водни количества. 

Поради големия брой речни участъци, за които трябва да бъдат определени оразмерителните 

водни количества, е важно приблизителната оценка на стойностите да се направи на базата на 

прости параметри на водосбора, а именно площ на водосбора АЕ, която може да бъде получена 

по автоматизиран начин (ГИС) от наличната база данни (цифров модел на терена). 

 Съгласно избрания опростен метод на регионализиране оттока на високата вълна Q1% за 

едно произволно място от реката може да бъде определен посредством площта на водосбора АЕ, 

както следва и регионалните зависимости за: 

 qmахТ:  =  QmахТ / АЕ 

 qmахР:  = QmахТ/ АЕ 

 QmахТ:  = a АЕ b 

 QmахР: = a АЕ b 

 a АЕ  = qmаx.sr АЕ = qmаx.sr =  Qmаx.sr/ АЕ 

Вероятностно разпределение на максималния годишен отток (емперични и 

теоретични квантили) за XMC No/52200/456 Бачевска река с.Бачево
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 b = qmахТ/ qmах.sr 

 b = qmахP/ qmах.sr 

където: 

 qmахТ:   модул на максималния отток с Т-годишен период на повторение [m3/s/кm2] 

 qmахР:   модул на максималния отток с обезпеченост Р [m3/s/кm2] 

 QmахТ:  максимално водно количество с Т-годишен период на повторение [m3/s] 

 QmахР: максимално водно количество с обезпеченост Р [m3/s] 

 АЕ:       площ на водосбора [кm2] 

 

 Специфичните за района/водосбора (например за райони със сходни природни условия) 

адаптиращи параметри на От- метода на регионализиране „а" и „b" могат да бъдат определени за 

един район на базата на редицата от измервания на оттока на наличните в съответния район ХМС 

и съответстващите им площи от водосбора. За тази цел в началото на прилагане на метода е 

необходимо извършване на статистическа обработка на екстремните стойности от редиците на 

измерените водни количества на наличните станции в разглеждания район. Тази обработка се 

извършва на базата на годишни серии на максималния годишен отток 0, посредством 

избор/адаптиране на подходяща функция на разпределение.  

 Така за отделните ХМС са на разположение данни за средните максимални водни 

количества (средно аритметично на годишните максимуми), респективно за максимално водно 

количество с Т-годишен период на повторение QmахТ респективно ОmахР. По този начин за 

отделните ХМС от величините АЕ, Qmax.sr, Qmaхт се извеждат параметрите на опростения модел на 

регионализиране „а" и „b". След това параметърът „а" се описва като функция на площта на 

водосбора (регресионна функция: а = f(АЕ). Параметърът „b" се определя за всеки период на 

повторение Т, като средноаритметична стойност от измерванията на ХМС. По този начин с 

уравнението за един регион може на бъде приблизително определена стойността QmахТ на всяко 

произволно място от реката, посредством съответстващата му площ от водосбора. 

 

2.2.  ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ПО ОСНОВНИ РЕЧНИ БАСЕЙНИ 

 

2.2.1. Общи бележки за Западнобеломорският район 

Съгласно Законът за водите Басейново управление Благоевград обхваща поречията на 

реките на българска територия вливащи се в Бяло море. Това са р. Струма, р. Места и р. Доспат.  

Административен център е в гр. Благоевград. 

Релеф и геоложки строеж. Западнобеломорският регион обхваща територията на реките 

Струма и Места в Югозападна България. Релефът на водосборите е предимно високопланински и 
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котловинен, силно разломен, дълбоко разчленен и формиран от хидрографната мрежа и 

ледниковата денудация. Високите планински масиви Рила и Пирин са разположени в горната и 

средна част на водосбора и обуславят голямата средна надморска височина на отделните 

водосборни области. Те в повечето случаи са със силно продълговата форма и сравнително голяма 

площ. Реките водят началото си от високи билни части, поради което в горната си част имат голям 

наклон. Продълговата форма на водосборния басейн влияе ретензионно при оттичане на 

високите вълни и с това намалява опасността от наводнения. Главните реки имат сравнително 

изразено горно, средно и долно течение, но техните притоци нямат долно даже средно течение. 

Главните реки текат в южна посока, слабо меандрират и имат коефициент на извитост 2.2 за 

Струма. Съвременният геоморфоложки облик на територията е резултат от вертикалните 

неотектонски движения. Високите планински масиви (хорстове) продължават да се издигат и да 

бъдат ареали на ерозионните и денудационните процеси. Междупланинските котловини 

(грабени) и речните долини представляват понижаващи се басейни на седиментационна 

акумулация. Реките Струма, Места и Доспат са проправили долините си по субмеридионалните 

разломни зони пресичащи дълбоко скалния фундамент. 

 Речните водосбори в ЮЗ България са изградени от разнородните – метаморфни,  магмени 

и седиментни – скални формации, образувани в най-древните докамбрийски ератеми и 

фанерозоя и утаечните наслаги от съвременната холоценска (антропогенна) епоха на 

кватернерния период. 

В терените, изградени от карбонатни скали в Западното Средногорие, Крайщето, Пирин, 

Славянска планина и рида Дъбраш са разпространени карстови форми (кари, понори, пропасти, 

пещери) и големи карстови извори. Между Рила и Пирин и Западнородопската подобласт на 

Местенската долина се разполагат Разложката и Гоцеделчевската котловини. 

Климатична характеристика. Поречията попадат в три  климатични области: 

Умереноконтиненталната климатична област, обхваща, планинско-котловинните райони 

на Краище - горната част на Струма. Основните фактори, влияещи върху формирането на климата 

в тази област, са: географското положение, въздушните маси на умерените ширини (океански и 

континентални), релеф (отвореност на Дунавската равнина на север, орографската преграда на 

Стара планина, негативни форми на релефа).  

Континенталният характер на климат се изразява в отрицателните стойности на средните 

януарски tо (-1 до -3оС) и високите средни юлски tо (22-24оС).  Температурната амплитуда е 24-26оС. 

Средната годишна температура е от + 10° до + 11°С. Средногодишните валежи за областта в 

извънпланинските райони са около 500-650мм. По наветрените склонове на  Витоша тези суми 

достигат 1000 мм. Максимумът  на валежите е през лятото (май - юни ), а минимумът през зимата 

(февруари). Снежната покривка се задържа до 3 месеца в ниските части и до 5-6 месеца във 

високите. Преобладаващите ветрове са западни и северозападни, а в източните части духат 

северни и североизточни ветрове. По северните подножия на Витоша и се проявява вятърът фьон. 

Преходноконтиненталната климатична област, обхваща Горнотракийската долината на 

р.Струма от Кюстендилската котловина до Кресненския пролом. Климатът в тази област се 
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формира под влияние на умерените континентални и океански въздушни маси и на 

средиземноморските въздушни маси. Важна роля играе и орографията, Стара планина ограничава 

нахлуването през зимния период на студени въздушни маси  откъм север, а Родопите, Рила и 

Осогово – на топли въздушни маси от югозапад и юг. 

Температурите в тази област са по-високи в сравнение с тези в умереноконтиненталната  

климатична област. Средната годишна температура е от + 11° до + 13°С. Средните януарски tо са 

около 0оС (-1оС,+1оС), а средноюлските са 22-24оС. Наблюдава се удължаване на безмразовия 

период с 10-20 дни в сравнение с този в умереноконтиненталната климатична област. Годишната 

tо А е 22-24 оС.  

Преходният  характер на областта се доказва от валежния режим, в който се очертават два 

валежни максимума (майско-юнски и ноемврийско-декемврийски) и два минимума (февруарски 

и августовски). Количеството на валежите е 500-600 мм. 

Преобладаващите ветрове са западни и северозападни, а през пролетта и лятото в 

източните райони духат източни и североизточни ветрове. Неблагоприятните климатични явления 

са температурните инверсии в котловините и сланите. 

Континентално-средиземноморска климатична област обхваща южните крайгранични 

райони на страната – долината на р.Струма (на юг от Кресненския пролом), долината на р.Места 

(на юг от прохода Момина клисура), Източни Родопи. Над тази климатична област през топлото 

полугодие оказват влияние тропическите въздушни маси, а през студеното полугодие- 

въздушните маси от умерените ширини. Препятствие за  средиземноморското климатично 

влияние са високите и обширни Динаро-Пиндски планини, планините в Македония и Рило - 

Родопският масив. Поради това средиземноморското климатично влияние прониква главно по 

долините на реките Струма и Места. 

Средиземноморското климатично влияние е причина за по-високите средногодишни tо до 

13-14оС.Януарските tо са положителни - от +1 до +3оС, а средноюлските достигат най-високите за 

страната - между 24° и 25оС. Годишните амплитуди са 21-22оС. Макар и рядко абсолютните 

минимални tо могат да паднат под  -15,-20оС, с което не позволяват отглеждането на цитрусови 

култури, маслини и др. 

Годишната сума на валежите варира от 520 мм (ст. Сандански) за западните райони. 

Максимумът на валежите е през ХІ-ХІІ, а минимумът през VІІ-VІІІ. Засушаванията са често явление 

през лятото. Валежите са предимно от дъжд, а рядко образуващата се снежна покривка се 

задържа едва няколко дни. 

Преобладаващите ветрове са западни и северозападни, както и от юг и югозапад. 

Това разнообразие на релеф, климатични зони и формата на водосбора оказват силно 

влияние на генерирането на максималния отток и неговата характерна локална проява, което не 

позволява едновременно формиране на висока вълна по всички части на басейна. 

Общо за цялата водосборна област най - разпространени са нискостеблените гори, които 

заемат около 2000  км2, след тях са буковите – приблизително 600 км2 и иглолистни  гори (ела, 



ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
Доклад 2 

49 

 

бор, смърч и т.н.) около 540 км2. Тези площи са приблизителни – дават информация за условията 

на формиране на речния отток във водосбора на Струма. 

От Западнобеломорският район годишно се прехвърлят в Източнобеломорския район 

водни обеми от поречието на р. Струма в язовир Белмекен /поречие Марица/ чрез Канал 

“Манастирски”, Канал “Илийна, Канал “Благоевградска Бистрица”. 

 

2.2.2. Основен речен басейн - река Струма 

Физикогеографска характеристика на основното поречие и притоци. Река Струма води 

началото си от изворите сред магмените скали на Витошкия купол с най-високия Черни връх (2290 

m). Освен Витоша, с височинни пояси над 1300 m н.м.р. са планините: Ерулска (Голем връх 1481 

m), Конявска (Виден, 1487 m), както и крайграничните Милева пл. (вр. Милевец, 1733 m) и Кървав 

камък. Горното поречие на р. Струма се простира в Крайщенското (Крайщидното) – 

Западносредногорска среднопланинска и котловинна геоморфоложка подобласт от Преходната 

морфоложка област. Разположена е между Старопланинската и Рило-Родопските области. 

Отличава се с морфоложко разнообразие от планини, хълмове, бърда, ридове и междупланински 

котловини, предопределено от геолого-литоложкия строеж на терена. 

По-обширни терциерни-кватернерни котловини в Струмско поречие са Пернишката, 

Брезнишката, Радомирската, Кюстендилската котловини, Пиянечкия и Бобовдолския басейни. 

Разломните граници на планинските вериги ограничават Джерманската, Благоевградската, 

Симитлийската, Санданската и Струмешнишката котловини. 

Надморските височини в Струмската водосборна област варират от най-високата кота на 

изворите и – 2180 m и на Пиринския връх Вихрен – 2915 mm, до  60 m на низината при граничния 

пункт Кулата. В областта се извисяват най-високите български планини Рила (с вр. Мусала 2925 m) 

и Пирин (Вихрен – 2915 m).  

В речните долини, по бреговете им и в котловините са образувани две заливни и 6-7 

надзаливни (ниски, средни и високи) речни тераси. 

По р. Струма от Кресненския до Рупелския пролом са развити: една ниска заливна тераса и 

6 надзаливни акумулационни и ерозионни тераси.(Ж. Гълъбов и др., 1962). 

Река Джерман води началото си от Седемте рилски езера. Високата част от водосборния 

басейн е стръмна и залесена, а по9ниската доста обезлесена, което обуславя  поройния и 

характер. 

Река Рилска води началото си от Рибните езера, събира водите си от високо планински 

добре залесени склонове. 

Река Благоевградска Бистрица извира от Южните склонове на Голям Мечи връх /2618/. 

Горната част на водосбора е добре залесена предимно с борови гори. 



ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
Доклад 2 

50 

 

Река Санданска Бистрица събира водите си от много пирински езера и потоци от 

склоновете на Пирин планина. 

Река Драговищица води началото си от м. Кървави камък в Република Черна гора събира 

водите си от значително оголени планински склонове което обуславя поройния и характер. 

Река Струмешница е най-големия приток на р. Струма. Извира на около 1300м С от с 

Шипковци Радовишко в Република Македония. 

Общата гъстота на речната мрежа на р. Струма е 1.07км/кв.км. 

Методическа част - техническата последователност на разработката включва: 

Анализ на оттокообразуващите фактори. Високите планински масиви Рила и Пирин, 

разположени в горната и средна част на водосбора, са естествена граница на поречие Струма и 

Места Релефът на водосбора на Струма е своеобразна комбинация от планини и  котловини. Тя е 

единствената река в България, за която средната надморска височина на водосбора на средното 

течение е по-високо от тази на горното. 

Във високите планински части на района обилните дъждове през пролетта и наличието на 

интензивно снеготопене довеждат до формирането на максимум на водното количество през май 

.С понижението на надморските височини на басейните в посока юг, максимумът се измества 

постепенно към зимните месеци и се усилват и от сезонния ход на метеорологичните фактори - 

температура и влажност на въздуха., като в най-южните райони екстремумите са през февруари. 

Температурният режим в района преди всичко се обуславя от надморската височина и от 

преобладаващата форма на терена- предпоставка за групиране в обща зависимост. 

Интензивността на оттокообразуването представено чрез модулите е променливо по 

дължина на реката. Най-високи модули имат притоците, водещи началото си от Рила и Пирин, а 

също от Осоговската планина - Соволянска Бистрица и от Малашевската планина – р. Сушичка.- 

предпоставка за групирането в обща регионална зависимост  

Формирането на максималния отток в водосбора е в тясна зависимост от климатичните 

области в които попада поречието. Техните специфични особености, физикогеографските 

характеристики на основното поречие и притоците обуславят оформянето на останалите две 

регионални зависимости. 

Анализа на хидрологичната информация е извършен при използване на всички архивни 

материали от откриването на хидрометричните станции до 2010г. Качеството на данните 

позволява построяването на пространствено интерполационни зависимости за максималния 

отток. 

Редиците от годишни максимални водни количества са съставени от моментни абсолютни 

стойности на максималния отток, регистриран в отделните хидрометрични станции през различни 

времеви периоди в рамките на годината. За разлика от средногодишните водни количества, които 

са осреднени характеристики с период на дискретизация една година, регистрираните високи 

вълни се трансформират по течение на реката в зависимост от времето на дотичане към даден 

пункт и характеристиките на речното легло и водосборната област. Екстремните максимални 
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водни количества имат различен произход, като най-често това са продължителните интензивни 

валежи. Максималните стойности на протичащите водни количества за поречие Струма, в 

предвид оттокоформиращите фактори, се наблюдават най - често в част от даден район поради 

локалния характер на валежите и формата на водосборната област, породили високите вълни. В 

този смисъл антропогенни въздействия, като построяването на големи язовири, освен в 

непосредствена близост, не могат да попречат съществено на формирането на високи вълни в по-

долни части на водосбора, породени от локални интензивни валежи. 

Амплитуда на колебание на статистическите параметри на регистрираните редици на 

максималния годишен отток за периода (1961-2010г.) за поречие Струма варира в широки граници 

за: σ (5.21-191.10), Qaver (7.57-415.16), Cv(0.40-1.68), Cs(0.67-5.79), Qmax(31.00-987.62), Qmin(0.83-

83.00). 

Избор на общ период и метод на изследване на максималния отток. 

Хидрометричните станции имат различен период на наблюдение и въвеждане в 

експлоатация, като за уеднаквяване на резултатите на изследването е необходимо унифициране 

на изследвания период за всички хидрометрични станции от даден регион. Изборът на 

изчислителен период за годишните максимуми трябва да отговаря на определени условия, които 

биха могли да бъдат резюмирани както следва: 

- достатъчно дълъг срок на наблюдение с оглед статистическата обработка на изходните 

данни; 

- обхващането на цикли на понижена и повишена водност с оглед получаване на 

представителни резултати от изследването; 

- желателно да включва и данни от последните години с цел актуалност на получените 

резултати. 

Световната Метеорологична Организация  препоръчва като климатичен период подходящ 

за сравнителни цели, за обмен на информация, както и за “норма” – периода 1961-1990 г. 

Препоръчания от СМО 30-годишен период е достатъчно дълъг за статистически оценки и обхваща 

период с повишена водност на реките (1961-1981г.) и частично периода с понижена водност от 

1982 до 1995г., което в повечето райони на България продължава до 2000г. и дори след това.  

След 2004 г. се наблюдава начало на повишение на средногодишните стойности на оттока, като 

най-вече през 2005г., но и през 2007г. се регистрират екстремни стойности на високите води.  

Поради краткия период с който разполагаме след 2005г. тази нова тенденция е с неясен във 

времето характер, поради което не е възможно на настоящия етап да прогнозираме бъдещото й 

развитие. Не е изключено навлизането в пореден по-влажен период, но това предстои да се види 

идните няколко години, тъй като са възможни и краткотрайни флуктуации на оттока. Изхождайки 

от представения анализ, както и определените условия за период на изследване на максималния 

отток е избран период 1961-2010 като представителен за целия регион. Понастоящем 2010 е и 

последната година, за която има валидирана информация за годишните максимуми. 
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Амплитудата на изменение на максимално-годишното водно количество за ХМС № 

51510/227  Сушицка река при с.Полена е показана на Фиг.1. 

 

 

Фиг. 1/  ХМС Сушицка река при с.Полена в поречието на р.Струма 

Сложното взаимодействие от фактори, обуславящи максималния отток налага 

използването на метода на математическата статистика и теорията на вероятностите при 

определянето на неговите характеристики.  

Обект на вероятностно-статистическите анализи са вариационните редове за период от 50 

години (1961-2010г.) с максималните водни количества. Вариационните редове са подредени в 

низходящ ред Qi > Qi+1 (i = 1,2,…50) с емпирични обезпечености на превишението р=(m-

0.3)/(n+0.4) %. Емпиричните криви на обезпеченост са апроксимирани с теоретични криви, като 

при апроксимацията е търсена устойчивата оценка. Приложението на теоретичните криви като 

модел на емпиричните разпределения изисква избор на най-добро обхващане, в случая, на 

максималните регистрирани водни количества. 

От проведените апроксимации на емпиричните обезпечености с различни теоретични 

криви на обезпеченост обикновено  добра аналитична апроксимация се постига с 

диференциалната крива на разпределение Пирсон III тип по метода на Фостер-Рибкин за 

получаване на кривата на обезпеченост, като изчисленото водно количество с 1% обезпеченост на 

максималния годишен отток или процентна вероятност за съответната станция от региона е и 

оразмерителното водно количество за определяне на заливаемите площи – Фигура 2  

За определянето на максималното водно количество с 1% обезпеченост за произволно 

място в реката е използван метода на регионализиране оттока на високата вълна представен в 

‘Предварителна оценка на риска от наводнения в главните речни басейни на Република България - 

Изменение на максималногодишното водно количество на  ХМС № 51510/227  

Сушицка река с.Полена
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методика за оценка на риска от наводнения, съгласно изискванията на директива 60/2007/ЕС” на 

Министреството на околната среда и водите.  

 

Фиг. 2а/  ХМС Сушицка река при с.Полена в поречието на р.Струма 

Според този метод в първия етап от оценката на риска е необходимо едно приблизително 

определяне на заливаемите площи при големи наводнения (1%, респективно Q100), както поради 

наличната база данни (брой на ХМС и дължина на периода на наблюдение), така и поради факта, 

че резултатите са необходими в много кратък срок и не позволяват прилагането на подробни и по-

точни методи. Препоръчва се използването на опростен стабилен метод на регионализиране 

(регресионен подход) за приблизително определяне на оразмерителните водни количества. 

Поради големия брой речни участъци, за които трябва да се определят оразмерителните водни 

количества, е важно приблизителната оценка на стойностите да се направи на базата на прости 

параметри (индекси) на водосбора, а именно площ на водосбора АЕ, която е получена по 

автоматизиран начин (ГИС) от наличната база данни (цифров модел на терена). 

След определяне на средното мах. водно количество с обезпеченост 1 % са изчислени и 

ср.максималните модули на оттока и при ползване на площите на ХМС са установени регресионни 

зависимости на модула във функция от площта представен във двойнологаритмична координатна 

система, където изравнителната степенна функция се изобразява като права. Регресионната 

зависимост е , уравнение което позволява да се изчисли най вероятната стойност на отточния 

модул в зависимост от площта на искания пункт а от там и водното количество. 

От анализа на ”точките” с координати модула и площ AE и горе описаните особености на 

поречието се формираха 3 регионални функционални зависимости изразени чрез степенни 

функции в двойнологаритмична координатна система. представени на Фиг. 3. 

Горно течение на поречие р. Струма и всички притоци  до Крупник 

Вероятностно разпределение на максималния годишен отток (емперични и 

теоретични квантили) заХМС № 51510/227  Сушицка река с.Полена
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Qmax(AE) = a AE b = [0.2961(AE)^-0.4431](AE)3.71 

Средна вероятна грешка   22.99% 

Долно течение на поречие р. Струма и всички притоци 

Qmax(AE) = a AE b = [1.2987(AE)^-0.5236](AE)3,512 

Средна вероятна грешка     23.84% 

Основно течение на р. Струма от Бобошево до Границата 

Qmax(AE) = a AE b = [0.0748(AE)^-0.0672](AE)2.76 

Средна вероятна грешка    4.83% 

Оценка на получените регресионни функционални зависимости, доколко те добре 

изравняват максималните водни количества с обезпеченост 1%, се извършва чрез изчисляване на 

вероятната грешка, която е в границите от (4.23 до 23.84)  за поречие Струма.  

Фиг. 3/ Регионални зависимости за поречието на р.Струма 

 

 Допълнителни водни количества в характерни пунктове. 

 

 Представени са годишните максимални водни количества с обезпеченост 5% от 

разработка на НИМХ за МОСВ; 

 За характерни ХМС по р. Струма са представени изчислените годишните максимални 

водни количества за обезпеченост 0.1%. 

Регионални зависимости за поречие Струма

на средномногодишен модул  максималния отток спрямо площта 
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Водни количества в  характерни пунктове речен басейн река Струма 

 

No 
име XMC 

5%_2002 Q1% Q0.1% 

m3/s     

Поречие   Струма 

1 Речица с.Ваксево 51100 52.940     

2 Илийна река м.Бричибор 51150 28.430     

3 Конска река Батановци 51310 106.520     

4 Треклянска река с.Враня стена 51340 101.550     

5 Драговищица с.Горановци 51360 154.030     

6 Бистрица (Соволян.) с.Гърляно 51370 19.710     

7 Бистрица (Соволян.) с.Соволяно 51380 73.380     

8 Новоселска река с.Слокощица 51390 22.680     

9 Елешница с.Раково 51400 63.570     

10 Елешница с.Ваксево 51410 112.410     

11 Джерман Дупница 51430 82.430     

12 Рилска река с.Пастра 51450 92.890     

13 Бистрица (Бл) ГД"Славово" 51470 31.950     

14 Бистрица (Бл) Благоевград 51480 46.480     

15 Градевска (Еловска) мах.Марево 51490 16.340     

16 Сушицка река с.Полена 51510 18.180 34.075 55.265 

17 Санд.Бистрица с.Лиляново 51540 29.600     

18 Струмешница м.Златарево 51560 115.140     

19 Пирин.Бистрица с.Горно Спанчево 51590 24.300     

20 Струма Перник  51650 57.540     

21 Струма с.Ръждавица 51700 218.080     

22 Струма с.Бобошево 51750 415.090 551.804 772.137 

23 Струма с.Крупник 51800 598.660     

24 Струма с.Марино поле 51880 833.230     
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2.2.3. Основен речен басейн - река Места и река Доспат 

 

Река Места е част от “Западнобеломорския район”, обхващащ водосборите на реките 

Места и Струма. Река Места с нейните 2767,1 km2 покрива 20 % от площта на района. Върху тях се 

формират 1131 млн.м3 повърхностни води в средна по отток година. Това са 32,6 % от оттока в 

този район. 

Спрямо показателите за цялата страна водосбора на р. Места заема 2,49 % от площта и 

формира 6,5 % от оттока. От тези цифри е видно, че поречието на Места е едно от богатите в 

страната на водни ресурси 

Релеф и геоложки строеж. Водосборът на р.Места обхваща южните склонове на Рила, 

Източните склонове на Пирин и Западните склонове на Западните Родопи. Трите планини се 

свързват съответно чрез Пределската седловина (Рила и Пирин) и  седловина Аврамови колиби (  

Рила с Родопите) Долините на Бяла и Черна Места са стръмни ( на места достигат 150%о)  и тесни. 

Съединяват се на североизток от Якоруда. След това  Места навлиза в източната част на  

Разложката  котловина ( 850 м. н.в.)  разположена между  Рила, Пирин и Доспатската планина. На 

юг от нея Места се врязва в  западния склон на родопския рид Дъбраш , където образува  дългия и 

тесен пролом Момина клисура. На юг от него  Места навлиза в Гоцеделчевското поле (500-600 м). 

То заема около 40 –50 000  дка на десния бряг на Места и около 15000 дка на левия. Западните 

Родопи са прорязани от стръмно склонести долини- леви притоци на Места. 

В геоложко отношение водосбора попада в докамбрийски метаморфити, разновъзрастни 

гранитоидни скали, палеогенски седименти и ефузиви, неогенски седименти и кватернерни 

отложения. В Пирин, Славянска планина и рида Дъбраш са разпространени карстови форми (кари, 

понори, пропасти, пещери) и големи карстови извори. 

Климатична характеристика. Климатът е умерено-континентален със средиземноморско 

влияние. Най-високата точка е с кота 2915 м. – връх Вихрен. Валежите и речния отток са най-

обилни през пролетта. Река Места е характерна със своя променлив и непостоянен отток. 

Снежната покривка в Западния Егейски район е краткотрайна и неустановена През зимата се 

образува трайна снежна покривка в планинската част, която се топи основно през март – май. В 

ниските райони броят на дните със снежна покривка е само 15-20, във високопланинската част – 

от 150 до 250 дни (от ноември-декември до април–май), а максималната дебелина превишава 

100-150 см 

Пълноводието се формира от снеготопене и дъждове през периода март – юни и тогава 

протичат около 70% от годишния отток. 

Климатът на планинските райони се отличава рязко от този на низините. Годишната сума 

на валежите се изменя между от 600-650 мм за долината на Места, на юг от гр. Разлог, до над 

1200 мм във високопланинските части на Пирин и Рила Най-големи сезонни валежи има през 
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зимата, които за всокопланинските части на Пирин и Рила надвишават 350 мм. Нарастването на 

валежите върви от север на юг и от долините към върховете. В Брезнишкото поле валежът е 100-

150 мм, а в долините на Струма и Места – съответно над 150-175 мм; във високопланиските части 

на Рила и Пирин те са съответно над 250-350 мм. 

Температурният режим в района преди всичко се обуславя от надморската височина и от 

преобладаващата форма на терена. 

В планинските райони с нарастването на надморската височина дефицитът на влажността 

бързо намалява, като при 2000 м годишната му стойност е около 2 мм, а по върховете Черни връх 

и Мусала - съответно 1,2 мм и 0,9 мм. 

Горният участък на водосборната област е залесен с клек, а по-надолу залесеността 

преминава в иглолистни гори (бор, ела и смърч) и нискостеблени. Буковите гори са най-слабо 

застъпеният вид в поречието на р. Места. Горите в поречие Места заемат около 49% от водосбора 

й, което е 1190 км2. В последно време с масовото им изсичане от частни предприемачи и с 

връщането на горските фондове, тези цифри подлежат на прецизиране. В най-високите билни 

части растителността е планински ливади, а в най-ниските, долинни участъци около селищата има 

обработваеми земи. 

Почвите по генетичен признак са слабоподзолени канелени горски в най-северната част, а 

в средната и долна част почвите са планинско-ливадни и кафяви горски (тъмни и светли). По 

механичен състав – в планинската част на водосбора са леки и средни песъкливо-глинести и 

каменливи почви. В голяма част от водосбора (средното течение) има тежки песъкливо-глинести 

почви, а в долното – леки песъкливо-глинести почви. 

От Западнобеломорският район годишно се прехвърлят в Източнобеломорския район от: 

поречието, на р. Места в язовир Белмекен, чрез: канал “Грънчар” и Канал “Джаферица” , От 

поречието на р. Места  в каскадата “Доспат - Въча” - поречие Марица чрез: Канали “Вищерица” и 

“Канина”, Канал “Бистрица”. 

Физикогеографска характеристика на основното поречие и притоци. Географското 

положение на р.Места се определя с координатите на водосбора й : 4125” и 4210’ с.ш. и 2320’ и 

24 20’ и.д.  Разположен е между Рила на север, Пирин на запад и Родопите на изток. Южната му  

част  (условно ограничен от държавната граница с Гърция) е низината на Западна Тракия и Егейско 

море намиращи се в Гърция. Водосборната й площ до границата е 2767.1 км2  и средна надморска 

височина на  българската част на басейна на Места е 1318 м., което определя Места като най-

високото поречие в България.  

Дължината на реката до границата е 126 км. Река Места се образува от сливането на Бяла 

и Черна Места. над Якоруда. За  условно начало е приет извор на 2240 м н.в. над езерото Грънчар 

от групата Грънчарски езера в Източна Рила с координати: 4207’10”с.ш. и 2335’10” и.д. Водите от 

извора, заедно с водите изтичащи от езерото текат като рекичка  Грънчарица, която след като 

приеме водите на малките рекички Ропалица, Янчова река , Джеенем дере от ляво и се събере с 

Баненска река от дясно , образуват  Бяла Места. Черна Места събира води от Източна рила на 

около 2620 м. Отначало реката тече в югозападна посока, като близо до Разлог  приема 
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югоизточна посока  и  напуска страната  на кота 388 м  при границата  с координати 4127’10”с.ш. 

и 2403’00” и.д.  

Река Места има около 25 притока: р.Доспатска – най големият приток, който се влива в 

Места на гръцка територия ; Бистрица, Канина, Мътница, Брезнишка, Глазна, Златарица, 

Добринишка, Ретиже. Притоците  водят началото си от най-високите планини в България – Рила, 

Пирин и Западните Родопи.  

Долина и корито на р.Места. В горното си течение реките Бяла и Черна Места са стръмни, 

като наклона постепенно намалява до 30%о при Якоруда. Склоновете на долината са стръмни с 

наклон 30- 40 и са скалисти. Дъното на долината е тясно , но на места се разширява до 60-80 м.  

Коритото на реката е каменисто  като дъното е чакълесто – каменливо. 

При вливането на Черна Места долината се разширява до 300-400 м. Склоновете са също  

стръмни , но обрасли . Коритото се разширява на 12-15 м.  

При Якоруда  напречният профил на долината е тесен, дълбок със  стръмни склонове, като 

след града долината се разширява до около 600 м. Залесеността намалява, като към с.Бабяк 

теренът е силно обезлесен.  Склоновете са прорязани от множество дерета, които при устията си 

образуват наносни конуси. Ширината на коритото  достига 20-25 м. Дъното е чакълесто-песъкливо 

с много заоблени големи камъни. 

При вливането на р.Белишка долината на р.Места се разширява до 1,5 км. Надлъжният 

наклон на коритото е около  9%о. След вливането на р.Бабяк долината се стеснява много , 

склоновете й стават стръмни, а дъното й достига до няколко десетки метра. Склоновете й са 

залесени с храсталак, като съвсем малко иглолистни гори има по билата.  

При с.Елешница и Добринищи реката силно меандрира. След като приеме десния приток – 

Безбожка река  Места навлиза в Момина клисура.  Напречният профил на реката е тесен, дълбок с 

наклон на склоновете 45. Ширината на дъното варира от 100 до 300 м. Склоновете са обрасли с 

нискостъблени гори , примесени с иглолистни. Надлъжният наклон на реката е 3-8%о, който 

намалява след р.Костена до 3%о. И се запазва такъв до границата.  Речното корито достига 45-50 

м. Дълбочината на реката  достига 0,8 м , а на места до метър.  Дъното на реката запазва същия 

характер- чакълесто песъчливо. След Момина клисура реката навлиза в Гоце Делчевското поле. 

Тук напречният профил на долината е трапецовиден , като склоновете са полегати 10-15.  

Долината е широка 3-4 км. Реката тече покрай левия склон, като полето остава почти от дясно. 

Голямата надморска височина на водосборната област дава отражение върху гъстотата на 

речната мрежа, като 85 % от реките имат гъстота над единица, т.е. речната мрежа е добре развита. 

Река Доспат извира под връх Розов връх, 1643 m от Велийшко-Виденишкия дял на 

Западните Родопи. Водосборната и площ е 633,5 km2. В горното си течение реката лъкатуши през 

продълговатата Доспатска котловина с височина (1150-1200 m), част от която сега е залята от 

водите на големия язовир Доспат. При гр. Доспат, където се издига язовирната стена , реката 

преминаваше вулканската теснина, навлиза в долинното разширение около с. Барутин и през 
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скалистото гранитно дефиле напуска пределите на страната. Релефът на Доспатския водосбор е 

средно- до високопланински. 

На водосбора на р.Места функционират 22 хидрометрични станции. От тях 5 са по главната 

река, а останалите са по притоците. Те са част от Националнатата хидрометрична мрежа - Таб.1. 

 

Таб.1. Списък на действащите Хидрометрични станции 

  Име на река и населено място № 

1 Бачевска река с.Бачево 52200 

2 Демяница Банско 52250 

3 Белишка река  Белица 52360 

4 Изток с.Баня 52400 

5 р.Златарица с.Елешница 52420 

6 Брезнишка река  с.Брезница 52500 

7 Канина с.Огняново 52530 

8 Места (Б.Места) сп.Ч. Места 52650 

9 Места Якоруда 52700 

10 Места  м.Момина кула 52800 

11 Места  Хаджидимово 52850 

 

Избор на общ период и метод на изследване на максималния отток. Хидрометричните 

станции имат различен период на наблюдение и въвеждане в експлоатация, като за уеднаквяване 

на резултатите на изследването е необходимо унифициране на изследвания период за всички 

хидрометрични станции от даден регион. 

 

Световната Метеорологична Организация препоръчва като климатичен период подходящ 

за сравнителни цели, за обмен на информация, както и за “норма” – периода 1961-1990 г. 

Препоръчания от СМО 30-годишен период е достатъчно дълъг за статистически оценки и обхваща 

период с повишена водност на реките (1961-1981г.) и частично периода с понижена водност от 

1982 до 1995г., което в повечето райони на България продължава до 2000г. и дори след това.  

След 2004 г. се наблюдава начало на повишение на средногодишните стойности на оттока, като 

най-вече през 2005г., но и през 2007г. се регистрират екстремни стойности на високите води.  

Поради краткия период с който разполагаме след 2005г. тази нова тенденция е с неясен във 

времето характер, поради което не е възможно на настоящия етап да прогнозираме бъдещото й 
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развитие. Не е изключено навлизането в пореден по-влажен период, но това предстои да се види 

идните няколко години, тъй като са възможни и краткотрайни флуктуации на оттока. Изхождайки 

от представения анализ, както и определените условия за период на изследване на максималния 

отток е избран период 1961-2010 като представителен за целия регион. 

Амплитуда на колебание на статистическите параметри на регистрираните редици на 

максималния годишен отток за периода (1961-2010г.) за поречие Места: σ (1.54-129.61), Qaver 

(4.75-234.23), Cv0.33-1.30), Cs(0.63-3.59), Qmax(8.30-720.00), Qmin(0.50-43.80). 

 

Фиг. 1/  ХМС р. Бачевска при с.Бачево в поречието на р.Места. 

Сложното взаимодействие от фактори, обуславящи максималния отток налага 

използването на метода на математическата статистика и теорията на вероятностите при 

определянето на неговите характеристики. 

Обект на вероятностно-статистическите анализи са вариационните редове за период от 50 

години (1961-2010г.) с максималните водни количества. Вариационните редове са подредени в 

низходящ ред Qi > Qi+1 (i = 1,2,…50) с емпирични обезпечености на превишението р=(m-

0.3)/(n+0.4) %. Емпиричните криви на обезпеченост са апроксимирани с теоретични криви, като 

при апроксимацията е търсена устойчивата оценка. Приложението на теоретичните криви като 

модел на емпиричните разпределения изисква избор на най-добро обхващане, в случая, на 

максималните регистрирани водни количества. 

 

Колебание на  максималногодишното водно количество на р.Бачевска при с.Бачево
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Фиг. 2/  ХМС р. Бачевска при с.Бачево в поречието на р.Места. 

 

За определянето на максималното водно количество с 1% обезпеченост за произволно 

място в реката е използван метода на регионализиране оттока на високата вълна представен в 

‘Предварителна оценка на риска от наводнения в главните речни басейни на Република България - 

методика за оценка на риска от наводнения, съгласно изискванията на директива 60/2007/ЕС” на 

Министреството на околната среда и водите 

В първия етап от оценката на риска е необходимо едно приблизително определяне на 

заливаемите площи при големи наводнения 1%, както поради малкия броя на ХМС и дължина на 

периода на наблюдение, така и поради факта, че резултатите са необходими в много кратък срок 

и не позволяват прилагането на подробни и по-точни методи. Поради големия брой речни 

участъци, за които трябва да се определят оразмерителните водни количества, е важно 

приблизителната оценка на стойностите да се направи на базата на прости параметри (индекси) 

на водосбора, а именно площ на водосбора АЕ, която е получена по автоматизиран начин (ГИС) от 

наличната база данни (цифров модел на терена). 

След средното максимално водно количество с обезпеченост 1 % са изчислени и 

ср.максималните модули на оттока и при ползване на площите на ХМС са установени регресионни 

зависимости на модула във функция от площта представени във двойнологаритмична 

координатна система. 

Вероятностно разпределение на максималния годишен отток (емперични и 

теоретични квантили) заХМС № XMC 52200/456 Бачевска река с.Бачево
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От анализа на модула и площ AE и горе описаните особености на поречието са представени 

3 регионални функционални зависимости изразени чрез степенни функции в двойнологаритмична 

координатна система, Фиг. 3. 

Регионалните зависимости за поречието на р.Места на средномнгогодишния модул на 

максималния отток спрямо площта са представени на Фиг. 3 

 

 

Фиг. 3/ Регионални зависимости за поречието на р.Места 

 

Оценка на получените регресионни функционални зависимости, доколко те добре 

изравняват максималните водни количества с обезпеченост 1%, се извършва чрез изчисляване на 

вероятната грешка, която е в границите от (4.18 до 18,28)  за поречие Места. 

Основно течение  на р. Места  - водосбори 

Qmax(AE) = a AE b = [0.2121(AE)^-0.0898](AE)2,89 

Средна вероятна грешка   18.28 

Десни притоци - водосбори горна част  на р. Места 

Qmax(AE) = a AE b = [0,5679(AE)^-0.1605](AE)3,05 

Средна вероятна грешка    4.18 

Притоци - водосбори    средна част на р. Места, включително река Доспат 

Qmax(AE) = a AE b = [0.7403(AE)^-0.2772](AE)3,83 

Средна вероятна грешка    9.38 
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Допълнителни водни количества в характерни пунктове 

 

 Представени са годишните максимални водни количества с обезпеченост 5% от 

разработка на НИМХ за МОСВ; 

 За характерни ХМС по р. Места са представени изчислените годишните максимални водни 

количества за обезпеченост 0.1%. 

 

Водни количества в  характерни пунктове речен басейн река Места 

1 Бачевска река с.Бачево 52200 8.670 9.388 11.690 

2 Демяница Банско 52250 17.520     

3 Белишка река  Белица 52360 18.740     

4 Изток с.Баня 52400 165.050     

5 р.Златарица с.Елешница 52420 44.440     

6 Брезнишка река  с.Брезница 52500 19.370     

7 Канина с.Огняново 52530 140.070     

8 Места (Б.Места) сп.Ч. Места 52650 26.730     

9 Места Якоруда 52700 78.210     

10 Места  м.Момина кула 52800 339.250 450.795 605.005 

11 Места  Хаджидимово 52850 537.190     

 

 

2.2.4. Обобщение 

Съгласно избрания опростен метод на регионализиране оттока на високата вълна Q1% за едно 

произволно място от реката може да бъде определен посредством площта на водосбора АЕ и 

регионалните зависимости са: 

 

Регионалните зависимости за поречието на р.Струма на средномнгогодишния модул на 

максималния отток спрямо площта са представени на Фиг. 1 

 



ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД ПО ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, ПО МЕТОДИКАТА ПО ЧЛ.187, АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

 
Доклад 2 

64 

 

 Горно течение на поречие р. Струма и всички притоци  до Крупник: 

 Qmax(AE) = a AE b = [1.2961(AE)^-0.4431](AE)3.71 

       Средна вероятностна грешка   22.99 

 

 Долно течение на поречие р. Струма и всички притоци 

 Qmax(AE) = a AE b = [1.2987(AE)^-0.5236](AE)3,512 

       Средна вероятностна грешка   23.84 

 

 Основно течение на р. Струма от Бобошево до Границата 

 Qmax(AE) = a AE b = [0.0748(AE)^-0.0672](AE)2.76 

Средна вероятностна грешка    4.83 

 

 

 

Фиг. 1/ Регионални зависимости за поречието на р.Струма 

 

 

 

Регионални зависимости за поречие Струма

на средномногодишен модул  максималния отток спрямо площта 
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 Основно течение  на р. Места  - водосбори 

 Qmax(AE) = a AE b = [0.2121(AE)^-0.0898](AE)2,89 

       Средна вероятностна грешка   18.28 

 

 Десни притоци - водосбори горна част  на р. Места 

 Qmax(AE) = a AE b = [0,5679(AE)^-0.1605](AE)3,05 

       Средна вероятностна грешка    4.18 

 

 Притоци - водосбори    на р. Места 

 Qmax(AE) = a AE b = [0.7403(AE)^-0.2772](AE)3,83 

       Средна вероятностна грешка    9.38 

 

 Регионалните зависимости за поречието на р.Места на средномнгогодишния модул на 

максималния отток спрямо площта са представени на Фиг. 2 

 

 

Фиг. 2/ Регионални зависимости за поречието на р.Места 
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3. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ПОЯВАТА НА НАВОДНЕНИЯ 

 

Въведение 

Настоящият анализ се стреми да даде отговор на няколко основни въпроси, които да зададат 

рамката на бъдещото развитие на водния сектор. За да се отговори на зададените въпроси, бе 

анализирана съществуващата информация и бяха направени прогнози в последователност, която 

определи и структурата на този анализ, а именно: 

1. Анализ на водопотреблението по сектори за периода 1999-2009 г. и прогноза за 
следващите 25 г.;  

2. Анализ на наличния воден ресурс и разработване на сценарии за промяната на валежите 
за 2021 г. и 2035 г. на база прилагането на съвременни модели за промяна на климата; 

3. Определяне на регионите и секторите, за които е налице недостиг на вода и/или 
съществува подобен риск при бъдещи засушавания; 

4. Предложение за мерки, които биха противодействали на риска от недостиг на вода при 
засушаване вследствие на климатичните промени.  

В началото на всеки от така изброените раздели е описан методологическия апарат и е 

направен кратък преглед на използваната информация.  

3.1.  Анализ и прогноза на водопотреблението 

Методология 

Анализираната информация и изготвените прогнози за водопотреблението от различните 

сектори се базират на изготвените и предадени в ЕК Планове за управление на речните басейни, 

допълнени с актуална информация за 2008 и 2009 г., предоставена от НСИ. Анализът бе 

осъществен в следната последователност: 

 Изготвяне на демографска прогноза; 

 Анализ на водопотреблението през изминалия период и прогноза за бъдещото 
водопотребление.  

Конкретният методологически апарат е описан във всеки от посочените раздели. 

Демографска прогноза 

Прогнозата на населението за периода 2010-2035 г. се базира на прогнозата за развитие на 

населението, заложена в Плановете на управление на речните басейни до 2027 г. в реалистичния 

сценарии, допълнена с прогнозиране на населението до 2035 г. За прогнозирания период 2028-

2035 г. за основа е служила, както и в прогнозата 2010-2027 г., изготвената национална прогноза 

за броя на населението до 2060 г., изготвена от Националния статистически институт.   
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Прогнозата за населението, живеещо на територията на районите за басейново 

управление на водите и на подбасейните, се базира на екстраполация на средния темп на прираст 

за периода 1999-2009 г. Различията с националното равнище, определени от НСИ, се премахват 

чрез пропорционално увеличение/намаление на темпа на прираст на населението на районите и 

речните басейни.  

Подходът при прогнозиране на промяната на структурата на населението е  

консервативен. Средно за страната делът на населението между 15 г. и 64 г. се запазва. В 

зависимост от темпа на промяна на населението по райони и речни басейни, делът се променя с 

±1%. По-съществени промени търпи отношението градско - селско население. Като населението 

на градовете намалява с по-бавен темп от населението в селата.  

При общо население на страната 7 528 103 жители, постепенното им намаление в 

краткосрочен (2015 г.), средносрочен (2021 г.) и дългосрочен (2035 г.) аспект е съответно 7 337 

862, 7 094 897 и 6 534 980 жители. Намалението на населението по отделните райони на 

басейново управление е различен както се вижда в Таблица 1.  

 

Таблица 1. Демографски прогнози по райони на басейново управление 

№  2010 2011 2012 2015 2021 2027 2035 

1. Общо, жители 7528103 7490705 7453040 7337862 7094897 6839791 6534980 

1.1. Дунавски район 3306524 3289059 3271532 3218307 3107857 2995261 2871430 

1.2. Черноморски район 1336992 1335024 1333027 1326815 1313964 1294195 1270867 

1.3. Източнобеломорски 

район 2268520 2254834 2241012 2198525 2107434 2013366 1892227 

1.4. Западнобеломорски 

район 616067 611788 607469 594216 565642 536969 500456 

 

Анализ на водопотреблението през периода 1999-2009 г. 

Анализът за използваната вода по вид водоснабдяване и сектори за предходните години 

почива на информацията на НСИ, като общото количество на иззетата вода е сравнено с 

количеството на падналите валежи и речния отток за съответната година. Използваната вода е 

изчислена като сума от доставената вода (от водоснабдителните дружества и други предприятия) 

и собственото снабдяване. Източник на данни за доставената вода е изчерпателното наблюдение 

за водоснабдяването (напоителни системи и обществено водоснабдяване - ВиК), а за собствено 

снабдяване - частично статистическо наблюдение, обхващащо по-значимите потребители на вода 
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(с над 36 хил.м3/г.). Не е включена водата за хидроенергетика и собственото снабдяване на 

домакинствата. 

Тенденцията е към увеличаване на количеството на иззетите вътрешни повърхностни води 

за периода 2000-2009 г. с изключение на 2001 г. и 2002 г. поради обстоятелството, че през най-

сушавата 2000 г. бяха използвани почти целите обеми на язовирите и тяхното възстановяване се 

постигна през следващите две години. За трите години 2007, 2008 и 2009 процентът на иззетите 

повърхностни води (без водите на р. Дунав) е 83%, а на подземните иззети води съответно 17% от 

общото количество иззети води. 

Фиг. 1. Процентно разпределение на иззетите повърхностни води по вид водоснабдяване без 

АЕЦ през 2009 г. (Източник: НСИ) 

 

Фиг. 2. Процентно разпределение на иззетите подземни води по вид водоснабдяване през 2009 

г. (Източник: НСИ) 
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От двете графики е видно, че най-голямо е количеството на иззетите повърхностни води 

(без р. Дунав) от индустрията - 48,06%, след това от напоителни системи - 33,16%, общественото 

водоснабдяване (ВиК) - 17,90%, селско, горско и рибно стопанство - 0,80% и услуги - 0,08%. При 

иззетите подземни води процентът е най-голям за общественото водоснабдяване (ВиК) – 78,93%, 

последвано от индустрията - 16,73%, селско, горско и рибно стопанство - 1,92%, услуги - 1,73% и 

напоителни системи - 0,69%.  

При анализа на влиянието на климатичните промени върху водопотреблението се 

приемат като база годишните валежи при съвременния климат (1961-1990 г.) (Фиг. 3), спрямо 

които се сравняват падналите валежи от 1900 г. досега. 

Валежите в България са необходими за всяка дейност от практиката през цялата 
календарна година, но тяхното значение е най-голямо през топлото полугодие (април-
септември) най-вече за селското стопанство и районите с летен туризъм. Разпределението 
на летните валежи при съвременния климат (1961-1990 г.) е показано на Фиг. 4. 
Валежната сума е недостатъчна и затруднява земеделското производство на страната и 
покриване на нуждите на туризма в Източна България и по поречието на р. Струма. 

Фиг. 3. Годишни валежи при съвременния климат (1961-1990 г.), мм 
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Фиг. 4. Летни валежи при съвременния климат (1961-1990 г.), мм 

 

 

През целия 20ти век най-сухата година е 2000 г. с 40% намаление на общото количество 

валежи за страната, като басейните на р. Струма и р. Места са с най-голямото 65% намаление на 

валежите (Фиг. 5). 

    

Фиг. 5. Процентно отклонение на годишните валежи през 2000 г. в сравнение със съвременния 

климат (1961-1990 г.) 
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От началото на 21ви век по-малко суха е 2008 г. с 26% намаление на валежите под нормата, 

като валежите за месеците август и ноември са съответно 27% и 36% от нормата, докато през 

септември валежите са 204% спрямо нормата.  

Както валежите в нормално влажна година, така и интензивните валежи след сухите 

периоди в райони без резервоари за съхранение на водите, се оттичат и не могат да се ползват. 

Поради тази причина анализът на използваната/иззетата вода спрямо средногодишния воден 

ресурс или речен отток в даден басейн без да се отчитат сезонните аномалии в оттока на 

конкретния водоизточник за водоползване на дадено селище или друг водоползвател не дава 

точна представа за причините за недостиг на вода. Недостигът на вода е най-вече през летния и 

есенния сезон, който недостиг може да се компенсира чрез съхранение на падналите валежи през 

зимата и пролетта.  

Броят на селищата на воден режим по басейни са другото доказателство, че валежите и 

наличието на резервоари за вода са определящи за постоянното водоподаване. Като брой селища 

на сезонен или целогодишен воден режим на първо място за 2000 г. е басейнът на р. Марица - 217 

селища, последван от басейна на р. Струма - 155 и на р. Янтра – 141, но като брой население на 

първо място е басейнът на р. Струма с 336 831 души на воден режим през 2000 г., последван от р. 

Марица – 178 427 души и р. Янтра – 158 549 души.  

С най-ниско използвана вода в домакинствата през 2001 г. е басейнът на р. Доспат – 55 

л/жит./ден. (Фиг. 6).  

Фиг. 6. Използвана вода от домакинствата по под - басейни, л/жит./ден. 
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Едновременно с намалението на валежите, причиняващи водни режими за част от 

населението, се наблюдава и спад в използваната вода от вътрешни водоизточници в 

индустрията. По време на водни режими обаче се увеличава броят на авариите от честото спиране 

и пускане на водата и като цяло не се отчита значителна икономия на вода. Гарантирането на 
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достатъчен воден ресурс и предотвратяването на водните режими е изключително важно за 

страна като България, тъй като страната е своеобразен рекордьор по загуби на вода при 

общественото водоснабдяване (ВиК) и напоителните системи.  

 Прогноза за водопотреблението за периода 2010 – 2035 г. 

Прогнозираното водопотребление по населени места и речни басейни е направено в два 

разреза: домакинства и бизнес, предоставени от ВиК операторите. Прогнозният период е 26 

години, със стартова година 2010 г. и финална година 2035 г.  

Прогнозата за водопотребление на битови клиенти е функция на три прогнози: прогноза за 

динамика на населението, прогнозата за индивидуалното потребление на вода и прогнозата за 

достъп до обществено водоснабдяване на населението. 

Прогнозата за динамика на населението е сходна с тази в Плановете за управление на 

речните басейни, като е извършена екстраполация на приетите демографски тенденции до 2035 г. 

(Таблица 1). Прогнозата за индивидуалното водно потребление е съобразена със средното 

измерено водно потребление на човек в страната и тенденцията на увеличаването му при 

очаквано нарастване на жизнения стандарт на населението. Изчислено е, че през 2010 г. 

среднодневното потребление на човек  по отделните райони на басейново управление е както 

следва: Дунавски район – 113 л, Черноморски район – 87 л, Източнобеломорски район – 85 л и 

Западнобеломорски район – 97 л. Предвидено е това потребление на вода да достигне през 2035 

г. до 120 л/ч./ден. за всички райони на басейново управление. 

На Фиг. 7 и Таблица 2 е показано прогнозното водопотребление на домакинствата по 

райони.  

Фиг. 7. Прогнозно водопотребление на домакинствата по райони за периода 2010-2035 г., м3 
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Таблица 2. Прогнозно водопотребление на домакинствата и бизнеса за периода 2010-2035 г., 

хил. м3 

 

Намалението на водопотреблението в домакинствата за 2035 г. спрямо 2010 г. е както 

следва: Дунавски район – 8%, и Западнобеломорски – 0,9%, а в Черноморски и 

Източнобеломорски район повишението е съответно 28,8% и 15,1%.  

 

Анализ и прогноза за обезпечеността на водопотреблението на база изготвени сценарии, 
отчитащи промените в климата 

При изготвяне на този раздел е използвана следната технологична последователност: 

№  2010 2011 2012 2015 2021 2035 

 Общо, хил. м
3
 274 066  275 699  277 294  281 821  288 422  286 232  

1 Дунавски район: 187 861 188 023  188 170 188 497  187 001  172 775 

1.1. домакинства 136 751  136 869  136 975 137 213 136 124  125 769  

1.2. бизнес 51 111  51 155  51 195  51 284  50 877  47 006  

2 Черноморски район: 70 015  71 097 72 173  75 369  81 635  90 220  

2.1. домакинства 43 198 43 865  44 530  46 501  50 367  55 664  

2.2. бизнес 26 817  27 232 27 644  28 868 1 31 268  34 556  

3 

Източнобеломорски 

район: 97 563  

98 647  

 

99 705  

 

102 708  

 

107 833  

 

112 307  

 

3.1. домакинства 71 999  72 799  73 580  75 796  79 578  82 880  

3.2. бизнес 25 564  25 848  26 125  26 912  28 255  29 427  

4 

Западнобеломорски 

район: 

34 113  

 

34 186  

 

34 253  

 

34 409  

 

34 474  

 

33 807  

 

4.1. домакинства 22 119  22 166  22 209  22 310  22 352  21 920  

4.2. бизнес 11 994  12 020  12 044  12 098  12 121  11 887  
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1. Анализ за обезпечеността на водопотреблението през изминалия период.  

2. Прогноза за обезпечеността на водопотреблението за периода на стратегията на база 
изготвени сценарии, отчитащи промените в климата. 

Анализът за обезпечеността на водопотреблението е направен въз основа на информацията от 

Плановете за управление на речни басейни на 4-те басейнови района – Дунавски, Черноморски, 

Източнобеломорски и Западнобеломорски, актуализирана с дългосрочните средногодишни 

пресни водни ресурси за страната за периода 1974-2008 г. с отчитане и на притока от р. Дунав.  

Като бенчмарк за недостиг на вода се приема годишен наличен воден ресурс на човек под 

1000 м3 вода, което се счита за извънредно оскъден воден ресурс; при под 5000 м3 наличен 

воден ресурс на човек - ограничен воден ресурс, а над 20 000 м3 - голям воден ресурс. 

Като индикатор за оценка как общото водопотребление се отразява на водния ресурс в 

страната се използва индексът за водопотребление (или известен и като индикатор за воден 

стрес), който е отношението на общото средногодишно иззето количество прясна вода спрямо 

средномногогодишния ресурс на прясна вода. При стойности на този процент между 0% и 10% - 

няма данни за воден стрес, при стойности от 10% до 20% - нисък воден стрес, при 20%-40% - 

среден воден стрес, при 40%-80% - висок воден стрес и при стойности над 80%- много висок 

воден стрес. 

 

Анализ на обезпечеността на водопотреблението през изминалия период 

През 2010 г. България включи при изчислението на пресните си водни ресурси и външния 

приток от р. Дунав в размер на 88,679 милиарда м3 (стойността е за притока на р. Дунав към 

створа на държавната граница при Ново село – 833,600 км). Поради все още липсваща 

инфраструктура за използване на Дунавските води във вътрешността на страната при настоящия 

анализ на обезпечеността на потреблението на вода за минал период са взети предвид основно 

иззетите/използваните вътрешни води и влиянието на промените на климата (валежите) върху 

земната територия на страната. 

Общите ресурси на прясна вода без р. Дунав са 18,547 милиарда м3, получени на базата на 

дългосрочните средногодишни данни на валежите, действителна евапотранспирация, вътрешен 

отток и действителен външен приток.  

България разполага и с подземни води в добро количествено състояние - всички подземни 

водни тела в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район и 86% от тях в 

Дунавския район. Наличните подземни води достъпни за годишно използване са 3,404 милиарда 

м3. 

Процентът на общо иззетата прясна вода е 6,2% през 2009 г. от наличния ресурс от прясна 

вода в страната, т.е. в България няма данни за воден стрес според индикатора за воден стрес.  
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Делът на иззетите води спрямо ресурса на басейново ниво през 2009 г. показва, че в 

Западнобеломорски район: няма воден стрес (5,6%). 

Средните данни за общия действителен вътрешен отток у нас за периода 1974-2008 г., 

възлизащ на 18,085 милиарда м3, показват един голям резерв от вода, за чието съхранение е 

изграден значителен обем язовири и водоеми.  

В България са установени и проучени повече от 200 находища и проявления на минерални 

води. Ресурсите на страната от минерални води имат разнообразен химичен състав, физични 

(температури до 1000С) и лечебни качества и са с дебит от над 5600 л/сек. Широкият спектър от 

полезни качества прави голяма част от българските минерални води високотехнологични и 

широкоприложими чрез схеми за комплексно използване едновременно по няколко 

направления. 

Данните показват, че на национално равнище минералните води се използват 

преобладаващо за 3 цели – за профилактика, рехабилитация и лечение; за спорт и отдих и за 

питейно-битово водоснабдяване. 

В Западнобеломорски район процентното използване на минералните води е както 

следва: Профилактика, лечение и рехабилитация – 15%; Питейно-битово водоснабдяване – 0%; 

Спорт, отдих, хигиенни нужди – 58%; Битови и хигиенни нужди – 1%; Добив на хидрогеотермална 

енергия – 5%; Други (включително разрешителните за бутилиране) – 20%. 

 

Сценарии, отчитащи промените в климата за периода на стратегията 

За анализа на водопотреблението за периода 1999-2009 г. в условията на съвременните 
климатични условия у нас са използвани най-различни публични източници на метеорологични и 
климатични данни. 

Когато се говори за възможните промени на климата през следващите 25 години, се  
разглеждат различни сценарии за климата, които се базират на различни модели и 
предполагаеми изменения на факторите, от които зависят. Повечето модели включват като 
фактор и човешката дейност.  

Оптимистичен сценарий за промяна на валежите 

Японският модел CGCM2 проектира едно от най-слабите повишения на годишните 
температури в Западна България – между 1,7оС и 2,8оС в края на сегашното столетие, което 
предполага и слаба промяна в годишните валежи спрямо съвременния климат до 2035 г. (Фиг. 8). 
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Фиг. 8. Оптимистичен сценарий за годишните валежи през 2035 г., мм 

 

Реалистичен сценарий за промяна на валежите 

В метеорологията при прогноза на времето се използва все повече ансамбловият (мулти-

моделен) подход, при който се акцентира не само на един модел, а се експлоатират резултатите 

на няколко модела. През 2021 г температурата на въздуха се очаква да се повиши с 1,0оС - 1,5оС 

над климатичните норми спрямо 1961-1990 г., а средногодишното редуциране на валежите 

спрямо нормата да бъде с 4% - 7%. Спадането на валежите се очаква да продължи и през 2035 г., 

през която между 9% - 14% валежите ще са по-ниско от нормата, а затоплянето може да бъде по-

високо от 2оС (2,3оС - 2,7оС). 

Фиг. 9. Реалистичен сценарий за годишните валежи през 2021 г. , мм 
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Фиг. 10. Реалистичен сценарий за годишните валежи през 2035 г., мм 

 

 

Уязвимите зони с годишен валеж под 500 мм през 2021 г. в Югозападна България са 

Драгоман, Брезник, Ковачевци, Земен, Кюстендил и общините в Струмската долина, както и 

Софийското поле. През 2035 г. тези зони се увеличават като годишният валеж намалява под 450 

мм.  

Песимистичен сценарий за промяна на валежите 

Най-силно затопляне се получава при английския модел HADCM3 – над 5оС при емисионен 

сценарий А2 (съответно 3,4оС при В1), който е използван при песимистичния сценарий (Фиг. 11 и 

Фиг. 12). Моделът HADCM3 симулира редуциране на бъдещите валежни количества с повече от 

15%, което в комбинация с по-високите температури се очаква да оказва негативно влияние върху 

водосборите и екосистемите. 

Фиг. 11. Песимистичен сценарий за годишните валежи през 2035 г., мм 
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Фиг. 12. Песимистичен сценарий за летните валежи през 2035 г., мм 

 

 

В резултат на разработените сценарии за валежите в дългосрочен аспект - 2035 г. 

(оптимистичен сценарий - японският модел CGCM2, реалистичен сценарий - ансамбловият мулти-

моделен подход и песимистичен сценарий - английският модел HADCM3) е видно, че намаленото 

количество на валежите като през най-сухата 2000 г. не се очаква. Това не изключва повтарянето 

на подобни екстремно ниски стойности на валежите в отделни години (Фиг. 4 и Фиг. 13). Най-

уязвимите зони с валежи под 300 мм в Западнобеломорския район са Благоевград, Сандански и 

Кюстендил (Фиг. 13).   

Фиг. 13. Месечни валежи (мм) през 2000 г. по данни от първокласните ХМС 
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Прогноза за обезпечеността на водопотреблението в краткосрочен (2015 г.), средносрочен 
(2021 г.) и дългосрочен (2035 г.) период  

За разглеждания период на стратегията не се очакват големи промени с обезпечеността на 

прогнозираното количество на иззетите води от отделните водоползватели от наличните 

повърхностни водни ресурси на отделните райони за басейново управление.  

Няма данни за воден стрес до 2035 г. в Западнобеломорския район (4,7%). 

 

Анализ на обезпечеността на водопотреблението в зависимост от качеството на водите  

От качеството на водите зависи както използваемостта на даден водоизточник, така и 

осигуряването на непрекъснато водоподаване. Целта на настоящия анализ е да покаже: 

- наличието на водни ресурси с добро или лошо качество на водите и 

- причините за влошаване на качеството на водите. 

Целта е постигната, като се проследява химическото и екологичното състояние на 

повърхностните и подземните водни тела (ВТ) в 4-те басейна за управление на водите.  

Всичките 39 подземни водни тела в Западнобеломорския район са в добро химическо 

състояние.  

В Западнобеломорския район за басейново управление състоянието на всички подземни 

водни тела е определено като добро, като няма данни за превишаване на определените норми. 

Епизодични превишения са регистрирани в подземни водни тела по показатели нитрати, нитрити, 

фосфати, пестициди от интензивно земеделие; амоняк, нитрати, нитрити, фосфати от населени 

места без ПСОВ и без канализация.  

По-лошо е екологичното състояние на повърхностните водни тела, където водещи за 
определяне на състоянието са биологичните елементи  

Сред точковите източници на замърсяване с най-голям натиск в Западнобеломорския район 

са: заустване от ПСОВ; по-големи населени места без ГПСОВ; значими обекти, заустващи директно 

във водни обекти (ПСОВ, бетонови възли, канализационни колектори, оранжерии, 

бензиностанции и др.); производства с комплексни разрешителни за КПКЗ и нерегламентирани 

сметища. Като най-значимо се определя дифузното замърсяване от по-големите населени места, 

от населени места без изградени ПСОВ и без канализационна мрежа, от земеделски площи, 

използвани за интензивно земеделие. С по-малко въздействие са различни препарати за 

растителна защита, отглеждане на животни и използване на получения органичен тор, транспорт и 

др.  

Общо за страната питейните пречиствателни станции са с 41,2% обща използваемост на 

проектния средногодишен капацитет, като не добре поддържаните съоръжения и прилагани 

реагенти не винаги гарантират постоянни показатели съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  
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Минералните води в България имат различен състав и свойства, които обуславят и различни 

възможности за тяхното използване, което няма данни да създава риск за околната среда. Също 

така няма данни за инвестиционни намерения за ползване на водата за дейности, които 

представляват потенциален риск за замърсяване и увреждане на околната среда.  

Риск за околната среда представляват не самите дейности и обекти, за които се използва 

минералната вода, а неусвояването на ресурса и свободното изливане на минералната вода, 

което може да доведе до топлинно замърсяване на пресни подземни води и повърхностни води и 

засоляване на почвата. 

 

3.2. Изводи и основни мерки за преодоляване на недостига на вода  

Анализът на водопотреблението за минал период и бъдещите нужди от вода до 2035 г. показа 

следното: 

 Бъдещите водни ресурси в България, при прогнозираното ниво на потребление на вода от 
различните водоползватели, са достатъчни да покрият нуждите при бъдещи климатични 
промени и по трите сценария (оптимистичен, реалистичен и песимистичен) за очакваните 
валежи в краткосрочна (2015 г.), средносрочна (2021 г.) и дългосрочна (2035 г.) 
перспектива, както и в случай на екстремно засушаване. 

 Като цяло страната не е застрашена от воден стрес - натискът от общо иззетите води 
спрямо повърхностните (вкл. притокът от р. Дунав) и подземните водни ресурси е под 10%. 
По речни басейни спрямо вътрешния речен отток няма воден стрес за 
Западнобеломорския район, а се очаква нисък воден стрес в Дунавския район и среден 
воден стрес за Черноморския и Източнобеломорския район. 

 Проблемите с недостига на вода през сухите години и през нормално влажните години, 
свързани с въвеждането на целогодишни и сезонни режими на водоподаване, обхващат 
главно селища, които не се снабдяват с вода от резервоари за денонощно, сезонно и 
многогодишно съхранение на повърхностния воден ресурс, както и в по-редки случаи на 
селища с водоснабдяване от язовир, но с проблеми във водопреносната система – течове, 
аварии. 

 Отклоненията в качеството на доставяната питейна вода се дължат основно на липсата на 
пречиствателни съоръжения за повърхностните водоизточници, което се изисква от 
Наредба № 12/ 2002 г., както и на остарялата водопреносна мрежа. 

 Влошаването на качеството на повърхностните и подземните водни тела се дължи на 
недостатъчния брой и капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води, 
екологично несъобразено земеползване и промишлена дейност. 

 България е една от най-богатите страни в Европа на минерални води, позволяващи 
различно приложение. 

При страни без данни за воден стрес или с нисък воден стрес се прилага интегрираното 

управление на водните ресурси (ИУВР) за преодоляване на недостига на вода с добро качество. 
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Интегрираното управление на водните ресурси стъпва на следните основни критерии, отчитащи 

социалните, икономическите и природните условия: 

- икономическа ефективност на потреблението на вода. Водата трябва да се използва 
при максимална възможна ефективност предвид нарастващия дефицит на прясна вода с 
добри качества и ограничени финансови ресурси. 

- равноправие. Достъпът до вода в подходящо количество и качество е основно право за 
всички хора. 

- екологична устойчивост. Използване на водните ресурси по начин, незастрашаващ 
бъдещите поколения да разполагат със същия ресурс. 

ИУВР се разглежда в светлината на две основни категории, които определят и вида на мерките:  

- природата като система за наличието на водния ресурс и неговото качество и  

- обществото като система, която определя използването на ресурса, създаването на 
отпадъци и замърсяването на ресурса. 

Мерките за съхранение на водния ресурс са нормативни, организационни и инвестиционни. 

Нормативните мерки гарантират връщането в природата на водния ресурс по начин, осигуряващ 

същото качество както преди използването му. Организационните мерки позволяват 

използването на водния ресурс и неговото бързо възстановяване, а инвестиционните – 

устойчивото използване на водния ресурс за покриване на нуждите от вода за отделните сектори. 

За осигуряването на постоянен достъп до вода в условията на климатични промени 

(засушавания и наводнения) е необходим набор от мерки, започващи от водоизточника до 

водоприемника, а именно: 

- увеличаване водния отток на водосборите, прилагайки добри практики за увеличаване на 
дебита и намаляване на евапотранспирацията. Процесите в земеползването и 
растителната покривка влияят върху физическото разпределение и качеството на водата и 
трябва да се имат предвид при общото планиране и управление на водните ресурси; 

- интегриране на дейностите в горното и долното течение на реките. Припознаването на 
уязвимостта на долното течение от дейностите в горното течение е задължително. И в този 
случай управлението засяга както природните системи, така и тези свързани с човешката 
дейност; 

- изграждане на подходяща система от съоръжения както за целогогодишно осигуряване на 
необходимото количество вода с изискуемото се качество от наличните водоизточници, 
така и за намаляване на загубата на чиста природна вода, изискваща допълнително 
пречистване при последващо използване; 

- прилагане на екологично съобразени методи и технологии за отстраняване на 
замърсяванията без внасяне на допълнителни вредни за природата съединения и 
позволяващи оборотното използване на водите и др. 
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4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ КОТИТЕ НА ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО 

ОПАСНИТЕ УЧАСТЪЦИ 

 

Определянето на потенциално застрашените от наводнения райони  е извършено съгласно 

препоръчаните методи от Методиката за ПОРН. 

В тези указания са предложени два основни критерия за дефиниране на потенциално 

опасните участъци, а именно:  

 хоризонтално отстояние между разглеждания обект и преминаващата покрай него 

река и  

 вертикално отстояние (дълбочина на водата), т.е. определяне на дълбочина на 

заливане и нейното съпоставяне с цифровия модел на терена. 

 

Във втория случай може да бъде определена една представителна дълбочина (кота водно 

ниво) за границите на участъка или да бъдат изчислени различни дълбочини (коти на водните 

нива по протежение на участъка). 

Очевидно вторият критерий, както това е посочено и в самата методика, притежава 

значителни предимства и е избран като водещ при определяне на потенциално 

застрашените от заливане участъци в ЗБР за БУ. 

В този случай са възможни различни подходи в зависимост от наличната топографска и 

хидроложка информация: 

 Изчисляване на нормалната дълбочина за условията на стационарно, равномерно 

движение. 

 Хидравлично моделиране с използване на 1D модели, при стационарен и нестационарен 

режим на движение на водата. 

 Хидравлично моделиране с използване на 1D+2D модели. 

 

Всеки от цитираните подходи има своите предимства и недостатъци, които са подробно 

анализирани в рамките на самата методика. От чисто формална гледна точка най-точни са 2D 

моделите, които освен котите на водната повърхност дават и векторите на скоростта в 

изчислителните възли на мрежата т.е. при тях освен котата на водната повърхност може да бъде 

добавен и критерият за скорост на водното течение. Изработването на такива модели изисква 

изключително голям обем прецизна и скъпоструваща информация и към тях трябва да се 

прибягва след съответна обосновка. Очевиден е факта, че използването на 2D моделите само по 

себе си не може да компенсира липсата на прецизен модел на терена за речното корито и 

прилежащите заливаеми територии. Следва извода, че използването на 1D и евентуално 2D 

моделите в условията на стационарно неравномерно движение или нестационарно движение на 
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водата ще бъде приоритетно на следващия етап от изготвянето на Предварителната оценка на 

риска от наводнения, когато ще бъде изготвено подробно заснемане на речното корито и 

прилежащите заливаеми низини заедно с цялата прилежаща инфраструктура, мостове, речни 

прагове, водовземни и заустващи съоръжения, отрадни диги и др. 

Имайки предвид бюджета и времевата рамка на настоящата поръчка за предварителните 

изследвания, като единствено възможен е избран метода с определяне на нормалната 

дълбочина за условията на стационарно, равномерно движение. 

От хидравлична гледна точка този метод е приложим, когато геометричните и хидравличните 

параметри на течението не се променят в границите на един достатъчно дълъг участък. В този 

случай се използва формулата на Вези: 

дRiCV   средна скорост на водното течение 

AVQ .   дRiACQ    водно количество 

6/11
R

n
C   - скоростен множител (формула на Майнинг) 

R  - хидравличен радиус 

A - площ на намокреното сечение 

дi  - наклон на водната повърхност в участъка (съвпада с наклона на дъното и хидравличния 

наклон) 

В много от случаите при наличие на подприщване или наличие на съоръжения точността 

на метода се влошава, но същото важи и за останалите методи, ако не се разполага с достатъчно 

точна информация за критичните участъци на подприщване (мостове, прагове, водовземни и др.). 

 

По-надолу е описана последователността на извършване на хидравличните 

изчисления: 

 

4.1. Подготовка на входни данни 

Геометрични данни - за изчислителните профили. За всеки изчислителен участък са подбрани 

след анализ на картен материал в мащаб 1:5000, ортофотоснимки и наличните данни за минали 

наводнения между три и пет изчислителни профила (фигура 1). Въз основа на това е определен 

средния надлъжен наклон на водната повърхност в участъка. Данните за профилите включват 

двойки числа: разстояние от постоянно начало и кота дъно (абсолютна или относителна); 
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Фигура 1. Разположение на изчислителните профили. 

 

Избор на коефициент на грапавина, след анализ на морфологичните характеристики и 

зърнометрията на дъното в участъка. При хидравличните изчисления са използвани стойности на 

коефициента на грапавината във формулата на Манинг между n=0.035 и 0,040  за зоната на 

основното речно легло и n=0.045 и 0,050 за зоната на речната тераса извън основното речно 

корито, като тези стойности са оценени въз основа на оглед на съществуващото положение “in 

situ” и сравнителен анализ с литературни данни и резултати аналогични изследвания. (Guide for 

Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains United States 

Geological Survey Water-supply Paper 2339, G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS). 

Коефициентът на Шези (скоростния множител) е определян по формулата на Манинг 

Коефициентът на Шези (скоростния множител) се определя по формулата на Манинг.  Това 

изисква определяне на площите на напречното сечение, намокрения периметър и хидравличния 

радиус за напречния профил, което при неправилна форма на профила изисква  значителна 

изчислителна работа. 

 

4.2. Провеждане на хидравлични изчисления 

По принцип изчисляването на дълбочините (котите на водната повърхност) в условията на 

равномерно движение е проста задача, която при неправилна форма на напречното сечение се 

усложнява единствено от необходимостта за определяне на площите на напречното сечение, 

намокрения периметър и хидравличния радиус при различни коти на водното ниво. Изчисленията 

могат да се извършат ръчно или с помощта на макроси в EXCEL.  

В настоящото изследване изчисленията са извършени с компютърния модел HEC-RAS 

(Hydrologic Engineering Center - River Analysis System), разработен от корпуса на военните инженери 
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на САЩ (U.S. Army Corps of Engineers). Независимо, че същият се използва главно за провеждане на 

изчисления в условията на неравномерно движение, той може да бъде пригоден и за случая на 

равномерно движение, като граничните условия се задават чрез нормалните дълбочини 

съответстващи на средния надлъжен наклон за изчислителния участък  

Получените резултати включват изчислената кота на водното ниво в профила за 

оразмерителното водно количество и серия от водни нива съответстващи на различни водни 

количества в диапазона на възможните такива (ключова крива на профила). 

Въз основа на определената котата на водното ниво в изчислителните профили определихме 

площите на заливане, като през тях се прекара равнина с надлъжен наклон равен на измерения за 

представителния участък и се определи пресечницата на тази равнина с модела на терена. 

 

В резултат на направените хидравлични изчисления за района на ЗБР за БУ бяха определени 

/моделирани/ 43 броя потенциално застрашени от наводнения участъци. 

Аналогично на анализа на миналите наводнения след определяне на потенциално 

застрашените от заливане площи сме направили съпоставяне в ГИС-среда на заплахата от 

наводнения с потенциалните щети: 

Всяко от петната със заплаха от наводнения беше съпоставено със съществуващата  

информация за: населението, границите на населените места, инфраструктурата, паметниците от 

категория „национално значение”, СОЗ, източниците за питейно-битово водоснабдяване, 

минералните находища, КПКЗ индустриите, емитерите на отпадъчни води и т.н. 

Таблица с оразмерителни водни количества за определяне на петната на заливане при 

районите с потенциален риск от наводнения 

ID река Населено място X север Y изток Fi La AF Q1% 

1 Места с. Хаджи Димово 4602392,475 237541,0821 41°31'48.6 23°51'14.8 2264,36 693,60 

2 Кaнинa с. Огняново 4612352,907 233038,7271 41°37'05.7 23°47'44.9 227,69 143,38 

3 Златарица гр. Елешница 4640424,324 219592,6906 41°51'57.8 23°37'17.2 103,82 41,94 

4 Глазне с. Баня 4643183,872 211376,729 41°53'16.4 23°31'16.6 85,49 72,51 

5 Бела река гр. Разлог 4642760,479 205092,8844 41°52'54.4 23°26'45.3 63,89 26,96 

6 Глазне гр. Банско 4637200,725 207730,2041 41°49'58.0 23°28'49.3 75,40 65,26 

7 Места гр. Якоруда 4658257,194 225603,1692 42°01'42.6 23°41'07.6 264,85 98,37 

8 Струма граница 4586536,632 194074,9772 41°22'20.0 23°20'31.5 10370,92 1150,18 

9 Места граница 4593064,434 253166,3964 41°27'04.4 24°02'41.9 3263,63 967,41 

10 Доспат граница 4598921,311 254963,883 41°30'16.0 24°03'50.7 665,42 311,27 

11 Доспат с. Медени поляни 4639355,561 234787,0935 41°51'42.0 23°48'17.0 11,45 5,64 

12 Струма с. Дамяница 4602053,145 187316,271 41°30'32.7 23°15'12.3 8087,06 912,01 

13 Струма с. Струма 4604288,559 187216,5375 41°31'44.9 23°15'03.8 8042,63 907,33 

14 Струма с. Струма 4605777,967 186222,4209 41°32'31.7 23°14'18.2 7575,73 858,10 

15 Сaндaнскa гр. Сандански 4604758,344 187233,4253 41°32'00.1 23°15'03.7 139,49 47,94 
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Бистрицa 

16 Лебница с. Лебница 4604173,863 186379,5926 41°31'40.0 23°14'28.0 322,81 71,50 

17 Струма с. Микрево 4615654,906 183823,2319 41°37'47.9 23°12'16.2 7407,36 840,30 

18 Белишка с. Струмяни 4616227,399 183333,338 41°38'05.7 23°11'54.0 28,74 22,59 

19 Цaпaревскa с. Микрево 4615454,266 183493,3984 41°37'40.9 23°12'02.3 78,58 36,47 

20 Струма с. Струмяни 4616530,701 182978,7828 41°38'15.0 23°11'38.1 7297,18 828,63 

21 Струма гр. Кресна 4626664,305 180405,9647 41°43'39.1 23°09'27.6 107,70 42,38 

23 Брезнишка гр. Кресна 4627579,488 179356,335 41°44'07.2 23°08'40.5 49,18 29,18 

26 Сушичка с. Полена 4639599,222 176272,1995 41°50'31.6 23°06'03.7 53,28 30,31 

27 Струма с. Крупник 4640243,101 179231,0476 41°50'56.7 23°08'10.5 6785,75 774,33 

28 Брежaнскa с. Полето 4640540,49 179351,0163 41°51'06.5 23°08'15.1 33,64 24,35 

29 Струма с. Полето 4641060,625 179311,4695 41°51'23.3 23°08'12.4 6666,57 761,63 

30 Струма гр. Симитли 4646200,028 177791,0834 41°54'07.3 23°06'56.5 6378,66 730,91 

31 Грaдевскa гр. Симитли 4644992,174 178043,7359 41°53'28.6 23°07'09.8 228,83 60,69 

32 Струма гр. Симитли 4644833,276 177498,0586 41°53'22.7 23°06'46.5 6619,47 756,61 

33 Струма гр. Благоевград 4654652,178 175246,8366 41°58'37.0 23°04'49.6 6198,19 711,60 

34 Четиркa гр. Благоевград 4655065,534 174375,6881 41°58'49.1 23°04'11.0 167,87 83,34 

35 Струма гр. Благоевград 4655694,136 174358,3139 41°59'09.4 23°04'09.0 6027,98 693,35 

36 
Блaгоевгрaдскa 
Бистрицa 

гр. Благоевград 4656195,094 174706,3878 41°59'26.1 23°04'23.1 
215,20 95,71 

37 Струма гр. Благоевград 4656739,663 173907,077 41°59'42.5 23°03'47.3 5797,39 668,58 

38 Рилска гр. Кочериново 4665245,902 175059,2029 42°04'19.4 23°04'20.3 356,28 126,73 

39 Рилска с. Стоб 4668139,432 178163,6719 42°05'57.6 23°06'29.4 337,68 123,00 

40 Струма гр. Бобошево 4674680,241 169354,0678 42°09'16.0 22°59'53.4 4334,04 509,69 

41 Елешница с. Друмохар 4680756,117 159072,7549 42°12'16.6 22°52'13.8 326,33 120,68 

42 Джерман гр. Дупница 4684799,911 177638,4122 42°14'55.8 23°05'33.4 471,60 148,15 

45 Отовица гр. Дупница 4687293,544 181234,8374 42°16'21.7 23°08'05.0 32,52 33,41 

46 Джерман гр. Дупница 4687296,311 180674,3901 42°16'21.0 23°07'40.6 399,84 135,14 

47 Тополница гр. Дупница 4687770,937 180802,3787 42°16'36.5 23°07'45.3 255,56 105,32 

48 Джерман гр. Дупница 4687765,597 181019,909 42°16'36.7 23°07'54.8 111,18 66,25 

50 Арката с. Бобарци 4708786,049 168657,3025 42°27'38.0 22°58'12.9 293,14 113,68 

51 Струма с. Прибой 4712716,329 165085,6477 42°29'39.6 22°55'28.6 783,63 196,57 

52 Арката с. Прибой 4712650,213 163715,9639 42°29'35.3 22°54'28.9 349,26 125,33 

53 Струма с. Прибой 4713556,602 163406,7527 42°30'04.1 22°54'13.5 1140,96 242,31 

54 Струма с. Жабляно 4713089,743 154533,8203 42°29'35.0 22°47'46.7 1518,70 284,14 

55 Треклянска гр. Земен 4712706,362 150938,9618 42°29'16.8 22°45'10.5 526,57 157,53 

56 Струма гр. Земен 4712287,776 151063,8447 42°29'03.4 22°45'16.9 1570,81 289,53 

57 Струма гр. Земен 4710653,918 148770,1564 42°28'06.9 22°43'40.3 2110,72 341,31 

58 Струма гр. Радомир 4719471,494 167383,7812 42°33'21.6 22°56'54.9 725,34 188,28 

59 Струма гр. Батановци 4723873,758 169260,4773 42°35'46.9 22°58'07.8 310,83 117,45 

60 Струма с. Студена 4716193,231 183071,0957 42°31'59.3 23°08'27.8 93,00 59,98 
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61 Струма гр. Перник 4724488,443 176431,5012 42°36'17.7 23°03'20.5 241,75 102,11 

62 Мещичка с. Мещица 4732419,899 172649,8743 42°40'28.5 23°00'18.5 14,23 21,09 

63 Конска с. Ярджиловци 4728848,805 167002,2542 42°38'24.3 22°56'18.5 248,29 103,64 

64 Конска гр. Батановци 4724494,752 167482,9689 42°36'04.2 22°56'48.7 370,75 129,57 

65 Струма с. Раждавица 4701785,704 146485,6861 42°23'16.4 22°42'20.2 2194,03 348,75 

66 Глогошка гр. Кюстендил 4689959,161 143297,7775 42°16'48.9 22°40'27.4 67,89 50,34 

67 Рударщица с. Рударци 4722136,652 184692,8122 42°35'13.9 23°09'26.9 19,51 25,14 

68 Рударщица с. Драгичево 4723920,06 182783,953 42°36'08.8 23°07'59.8 24,87 28,78 

69 Арката с. Горна Диканя 4704599,142 186496,2221 42°25'49.3 23°11'20.4 8,01 15,31 

70 Тролско дере с. Сатовча 4612233,28 247753,6549 41°37'19.1 23°58'20.0 14,80 19,88 

71 Дяволски дол с. Плетена 4614288,935 246293,3716 41°38'23.9 23°57'13.8 22,83 27,20 

72 Доспат с. Кочан 4608519,278 252320,4209 41°35'23.9 24°01'42.6 9,64 14,58 

74 Голобрешка с. Драгичево 4724138,405 182945,0523 42°36'16.1 23°08'06.4 14,73 21,50 

75 Рударщица гр. Перник 4723764,541 181529,018 42°36'01.9 23°07'05.1 45,50 40,28 

77 Струма Копиловци 4695361,237 149177,965 42°19'53.1 22°44'31.7 3098 422,63 

78 Струма Гирчевци_Жабокрът 4691995,037 151152,491 42°18'07.5 22°46'05.0 3609,7 460,19 

79 Струма Нови чифлик 4688380,136 154432,923 42°16'15.8 22°48'35.7 3703,92 466,84 

80 Струма Невестино 4686916,706 157450,932 42°15'33.3 22°50'50.2 3778,48 472,05 

81 Елешница с. Четирци 4684987,548 159672,86 42°14'34.4 22°52'31.0 356,13 126,70 

83 
Соволянска 
Бистрица с. Соволяно 4696080,204 142528,026 42°20'05.5 22°39'40.3 264,05 107,25 

84 Струма Шишковци 4697570,408 147952,104 42°21'02.5 22°43'33.4 3082,71 421,47 

85 Драговищица Драговищица 4700087,315 142411,159 42°22'14.8 22°39'26.3 843,84 204,84 

86 Драговищица Горановци 4702135,727 140068,551 42°23'17.2 22°37'39.5 828,79 202,80 

87 Новоселска Слокощица 4688404,207 146243,017 42°16'03.4 22°42'39.1 72,91 52,38 

88 Рашка Гращица Неделкова Гращица 4684583,097 153535,556 42°14'11.6 22°48'04.7 57,02 45,68 

 

5. ГЕОГРАФСКО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ ЗАЛИВАНЕ 

УЧАСТЪЦИ  

Определянето на потенциално застрашените от заливане участъци е извършено съгласно 

Съгласно “Методични указания за предварителната оценка на риска от наводнения – част В” – 

Министерство на околната среда и водите.  

За  определяне на риска от наводнения за потенциално застрашени от наводнения райони 

са използвани ортофотоснимки в М 1: 5000, геодезическа проекция UTM 35N и едромащабни 

топографски карти в М 1:5000 в координатна система 1970г. Основните изходни данни, 

предоставени от БДЗБР – Благоевград са в координатна система WGS 84, приравнени към 35 зона. 

Проекцията е универсална трансверзална Меркаторова (UTM). Използваните топографски карти за 

Югозападна България са в координатна система 1970г. – девета зона, което наложи извършването 

на трансформация. Избраният картен материал е георефериран. На база изходните данни и 
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допълнителната информация, извлечена от едромащабните топографски карти, 

ортофотоснимките,  за някои територии е създаден 3D модел на терена. Потенциално 

застрашените от заливане участъци са определени въз основа на направения анализ на значимите 

минали наводнения от предходния етап и данните за  топографията, разположението на водните 

течения и техните общи хидроложки и геоморфологични характеристики от картния материал. 

 За всеки участък са генерирани между три и пет профила, като точното им ситуиране е 

съобразено със съществуващата техническа инфраструктура и особеностите на релефа. Отчетени 

са теренни коти за характерни точки от терена. Определен е средния надлъжен наклон на водната 

повърхност във всеки участък и разстоянието между всеки профил. 

 

Фиг.1 Разположение на профилите 
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 От така подготвената информация, заедно с подадените водни количества за тези 

участъци са направени хидравлични изчисления  за определяне котата на водното ниво за всеки 

участък. След като е определена котата на водното ниво в изчислителните профили, от нея могат 

да бъдат определени площите на заливане, като през тях се прекара равнина с надлъжен наклон 

равен на измерения за представителния участък и се определи пресечницата на тази равнина с 3D 

модела на терена. В резултат са генерирани 43 петна на потенциално застрашените от заливане 

участъци. 

 

Фиг.2 Генерирано петно 

С цел увеличаване качеството на основните данни се наложи редактиране на част от 

информацията – ж.п. линии, пътища и повърхностни водни тела. За нуждите на последващата 

обработка е добавена и нова информация – мостове. 

 

5.1. ГИС АНАЛИЗ 

След определяне на ареалите с риск от наводнения се пристъпи към анализ,  какво попада 

в тях. В етапа на изготвяне на доклад 1 по договора, беше структурирана цялата информация, с 

която разполагат  ЗББД: общогеографска информация (населени места, релеф, земно покритие, 
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пътища, ЖП) и тематична (повърхностни водни тела, подземни водни тела, санитарно 

охранителни, защитени зони, комплексни разрешителни, зауствания, водохващания и др.). 

 За по голяма прецизност и повишаване качеството на информацията свързана с човешкия 

фактор, като засегнати жители попадаща в зоните с риск (данни с най-голяма важност), се направи 

следния ГИС анализ. 

 От направените изводи за качеството на географската информация в доклад 1, с цел 

изпълнение на задачата се наложи решението за увеличаване на мащаба на данните от 1:100 000 

и 1:25 000 към 1:5000. Тъй като данните за населени места (географско положение, брой жители) 

са взети от топографска карта в М 1:100000 и демографски данни от 2007 г., то може да се направи 

извод, че са крайно неподходящи за нуждите на достоверен географски анализ за потенциален 

брой засегнати жители от наводнение. Още повече, че зоните с риск са определи на база ЕТК М 

1:5000 и ортофото планове М 1:5000. Ето защо се направи следното: 

 Със заявка се селектираха от слоя за земното покритие  всички  ареали с код 112 

„Discontinuous Urban Fabric”, „Населени места със свободно застрояване”, от където 

получиха значително по-актуални и точни ареали на жилищните територии. 

 Направи се “overlay” анализ между ареалите на населените места от 100000 топографски 

карти, от където са съхраняват имената им и ЕКТТЕ с жилищните територии от земното 

покритие. Като краен резултат се генерира слой с жилищни територии и атрибутна 

информация за имената на населените места и ЕКТТЕ, към които се привърза и актуална 

демографска информация от последното преброяване 2010 г. за брой жители към тези 

населени места. 

 Направи се “overlay”анализ между ареалите с риск от наводнения и получените ареали с 

жилищните територии. Като краен резултат за всяка зона с риск от наводнение има списък 

с попадащи жилищни ареали, съответно към кои населени места са, брой жители и 

получен среден брой жители попадащи в зона с потенциален риск. 

 Същият подход се приложи и за останалата необходима информация: индустриални зони, 

СОЗ, защитени територии и т.н. (Приложение 3). 

 По отношения на инфраструктурата се направи следното. Тъй като пътищата, ЖП и реките 

са от топографски карти в М 1:100000, то се наложи допълнително да се „наместят” върху  ЕТК 

1:5000 и ортофото плановете, като са редактирани само възлите на линейните обекти. Мостовете 

са дигитализирани допълнително като точкови обекти от ортофото плановете. След коригирането 

на графиката се направи “overlay”анализ, като се генерира таблица със засегната инфраструктура. 

 В резултат на структурираната информация в среда на ГИС и направените “overlay” анализ 

се направи обобщаваща таблици с всички данни включващи се в всеки от 43 ареала с потенциален 

риск от наводнения. На базата на тази таблица са проектирани и впоследствие генерирани 

следните отчети: 

 „Зони с риск от наводнение -въздействие от повърхностни водни тела”; 
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 „Зони с риск от наводнение - потенциално застрашена инфраструктура и други”; 

 „Зони с риск от наводнение -потенциално застрашени жители”, 

  

Допълнително е изготвен албум (Приложение 3) с карта на всяка зона с риска съдържаща 

цялата атрибутна информация за съответната зона с риск от наводнение. 

 

Важно е да се отбележи, че за нуждите на тази оценка бяха взети известните към момента 

граници на населените места. Новия кадастър е наличен само за гр. Благоевград и гр. Перник. В 

тази връзка, на този етап не е отчетено бъдещото застрояване  на нови райони в населените 

места, тъй като не разполагаме с такава информация.  

В този смисъл, отчетения брой засегнати жители може да бъде и по-голям в  случаите 

в които под заплаха могат да попаднат райони предвидени за бъдещо застрояване от 

жилищен или стопански тип. 

В резултат на направената предварителна оценка на риска от наводнения,  като първи етап 

от  изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения, при бъдещо разглеждане, 

оценяване и съгласуване на ПУП за жилищно и/или индустриално  застрояване е необходимо във 

всеки конкретен случай да се взима в предвид настоящата оценка на потенциалния риск от 

наводнения. 

За следващия етап от изготвяне на Плана за управление на риска от наводнения – 

Изготвяне на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с 

риск от наводнения е задължително да бъде събрана и ползвана информация за новите 

устройствени планове на определените в настоящия Доклад 2 населени места с потенциален риск 

от наводнения. 

 

Изработена е „Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в 

Западнобеломорски район” в .M 1: 200 000, формат 820/1000mm, служеща като географската 

основа за нанасяне на петна на потенциално застрашените от заливане участъци. Тази карта е 

изцяло картографски продукт генериран от ГИС система в средата на CorelDRAW  с цел 

визуализиране на значими минали наводнения по поречията на трите основни реки Струма, 

Места и Доспат с прилежащите им притоци. Участъците са изобразени като площни обекти. 

 

Изработена е „Сборна карта“ в М 1: 200 000, формат 820/1000mm, на която са нанесени 

значими минали наводнения, изобразени с условен знак и районите с потенциален риск от 

наводнения, определени чрез хидравлични изчисления. Картата съдържа общогеографска и 

тематична информация, визуализирана чрез подходящо избрани картографски методи за 

изобразяване. 
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Фиг.3. Легенда на „Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в 

Западнобеломорски район” 
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III. Изготвяне на списък на определените райони с потенциален значителен риск от 

наводнения по речни басейни Струма, Места и Доспат, съдържащ най – малко: 

описание на местоположението /включително географски координати на 

центроида/, типа наводнение, тип на очакваните последици, обозначаване на 

трансгранични области, нанасяне в ГИС на районите със значим потенциален риск 

от наводнения. Описание на причините и критериите за включване/изключване  

от списъка на определените райони с потенциален значителен риск от 

наводнения, включително как са взети в предвид съответните рискови 

категории  с приложени към него карти. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Преди да представим списъка на определените райони със значителен потенциален  

риск от наводнения внасяме следните пояснения: 

 Типа на  наводненията не е отразен в таблиците, тъй като  става въпрос само за 

потенциални  речни наводнения; 

 Типа на очакваните последици отразяваме с инициалите  на защитената/защитените  

категория/категории върху която/които очакваното негативно въздействие е най-голямо и 

именно това въздействие е определило значимостта на потенциалното наводнение: 

 

ЧЗ – „човешко здраве”; 

СД – „стопанска дейност”; 

ОС – „околна среда” и 

КН – „културно наследство”. 
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 В  БАСЕЙНА НА Р. СТРУМА: 

Община 
Населено 

място 

 

Водно тяло 

 

Воден обект 
Засегната речна 

мрежа в м. 

Географски 

координати на 

центроида на 

наводнението 

Тип на 

очакваните 

последици 

Земен гр. Земен 

BG4ST900R012 

BG4ST900R016 

BG4ST900R017 

р. Струма и р. 

Треклянска 

R012-1978 

R016-1672 

R017-2774 

N   42° 29' 03,8" 

E    22° 45' 03,5" 

 

ЧЗ 

СД 

ОС 

Земен с. Жабляно BG4ST900R012 Р. Струма 1028 

N   42° 29' 21,7" 

E    22° 47' 11,3" 

 

СД 

Перник 
гр. Батановци 

и с. Черна гора 

 

BG4ST900R003 

 

BG4ST900R005 

BG4ST900R006 

р. Струма и р. 

Конска 

R003-1503 

R005-1487 

R006-974 

N   42° 36' 00,1" 

E    22° 56' 45,4" 

 

СД 

Перник 
гр. Перник и с. 

Драгичево 

 

BG4ST900R003 

р. Струма, р. 

Голобрешка и р. 

Рударщица 

Струма-11162 

Голобрешка-4404 

Рударщица-3787 

N   42° 35' 41,8" 

E    23° 06' 30,9" 

 

ЧЗ 

ОС 

Перник с. Ярджиловци 

 

BG4ST900R004 

BG4ST900R005 

 

р. Мещичка и р. 

Конска 

R004-56 

R005-2225 

N   42° 38' 05,4" 

E    22° 56' 47,1" 

 

ЧЗ 

Перник с. Мещица BG4ST900R004 р. Мещичка 2274 

N   42° 40' 05,3" 

E    23° 00' 07,3" 

 

СД 
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Перник с. Студена BG4ST900R003 р. Струма 3440 

N   42° 32' 44,8" 

E    23° 07' 22,2" 

 

ЧЗ 

Радомир 

Землища на с. 

Прибой, с. 

Беланица и с. 

Поцърненци 

BG4ST900R009 

BG4ST900R006 

р. Струма и р. 

Арката 

R006-2935 

R009-2561 

N   42° 29' 18,4" 

E    22° 55' 11,2" 

 

СД 

Радомир с. Бобораци BG4ST900R009 р. Арката 2313 

N   42° 28' 01,0" 

E    22° 57' 35,7" 

 

СД 

Радомир с. Прибой  BG4ST900R006 р. Струма 743 

N   42° 32' 34,1" 

E    22° 56' 37,1" 

 

ЧЗ 

СД 

Радомир с. Горна Диканя BG4ST900R007 р. Арката 2277 

N   42° 25' 57,2" 

E    23° 10' 17,4" 

 

ЧЗ 

ОС 

СД 

Кюстендил гр. Кюстендил BG4ST700R022 р. Глогошка 6108 

N   42° 17' 31,3" 

E    22° 42' 23,6" 

 

ЧЗ 

Кюстендил с. Жабокрът 

BG4ST700R017 

BG4ST700R020 

BG4ST700R021 

BG4ST700R022 

BG4ST700R023 

Р. Струма, р. 

Соволянска 

Бистрица, р. 

Глогошка,р. 

Новоселска 

R017-835 

R020-147 

R021-4222 

R022-126 

R023-90 

N   42° 18' 04,6" 

E    22° 46' 07,9" 

 

ЧЗ 

СД 

Кюстендил 

с. Драговищица 

с. Горановци 

BG4ST700R019 

 

р. Драговищица 6648 

N   42° 22' 38,6" 

E    22° 38' 24,2" 

 

ЧЗ 

СД 

Кюстендил с. Копиловци BG4ST700R017 р. Струма 5226 N   42° 20' 40,8" 

E    22° 43' 43,0" 

ЧЗ 

СД 
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Кюстендил с. Слокощица BG4ST700R023 р.Нновоселска 23371 

N   42° 16' 03,0" 

E    22° 42' 34,9" 

 

ЧЗ 

СД 

Кюстендил с. Соволяно BG4ST700R020 
р.Соволянска 

Бистрица 
2525 

N   42° 20' 02,2" 

E    22° 39' 31,1" 

 

СД 

ОС 

Невестино с. Невестино 

 

BG4ST700R021 

BG4ST700R024 

р. Струма и р. 

Гращица 

R021-6022 

R024-769 

N   42° 16' 00,4" 

E    22° 49' 37,7" 

 

ЧЗ 

СД 

ОС 

Невестино 

с. Невестино-

извънжилищна 

територия 

BG4ST700R024 р. Гращица 2609 

N   42° 14' 22,7" 

E    22° 48' 11,0" 

 

СД 

Невестино 

с. Невестино-

извънжилищна 

територия 

BG4ST700R027 р. Елешница 2037 

N   42° 14' 37,1" 

E    22° 52' 24,9" 

 

ЧЗ 

ОС 

Невестино с. Друмохар BG4ST700R027 р. Елешница 1557 

N   42° 12' 27,8" 

E    22° 52' 12,1" 

 

СД 

ОС 

Бобошево гр. Бобошево 

BG4ST700R028 

BG4ST600R030 

BG4ST600R036 

р. Струма и р. 

Джерман 

R028-2923 

R030-739 

R036-407 

N   42° 08' 59,8" 

E    23° 00' 56,8" 

 

ЧЗ 

Кочериново с. Стоб BG4ST500R043  р. Рилска 953 

N   42° 05' 39,1" 

E    23° 06' 18,3" 

 

СД 

Кочериново С. Бараково BG4ST500R043 р. Рилска 2275 

N   42° 03' 58,3" 

E    23° 03' 52,6" 

 

СД 

ОС 

Дупница 

Дупница 

с. Яхиново 

BG4ST600R034 

BG4ST600R035 

р. Джерман, р. 

Тополница и р. 

Джубрена 

R032-3233 

R034-2877 

N   42° 15' 32,2" 

E    23° 05' 40,0" 

 

ЧЗ 
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R035-2855 

R036-10918 

Благоевград с. Покровник 

 

BG4ST500R030 

BG4ST500R047 

BG4ST500R048 

BG4ST500R049 

р. Струма, р. 

Благоевградска 

Бистрица и р. 

Четирка 

R030-1795 

R047-4979 

R048-3362 

R049-2467 

N   41° 59' 38,2" 

E    23° 03' 53,5" 

 

СД 

ОС 

 

Симитли 

гр. Симитли, с. 

Крупник, с. 

Черниче и с. 

Полето 

BG4ST400R048 

BG4ST500R052 

 

BG4ST500R053 

BG4ST500R054 

р. Струма, р. 

Градевска, р. 

Сушичка и р. 

Брежанска 

R048-9757 

R052-2171 

R053-4423 

R054-3161 

N   41° 52' 31,8" 

E    23° 07' 05,8" 

 

ЧЗ 

ОС 

СД 

Струмяни 
с. Струмяни, с. 

Микрево 

 

 

BG4ST500R057 

BG4ST500R062 

BG4ST500R063 

BG4ST500R064 

р. Струма, р. 

Шяшка, р. 

Цапаревска 

R057-2227 

R062-1439 

R063-1343 

R064-1386 

N   41° 37' 55,9" 

E    23° 11' 34,5" 

 

ЧЗ 

ОС 

СД 

Кресна гр. Кресна BG4ST500R057 р. Струма 3261 

N   41° 43' 17,1" 

E    23° 09' 25,1" 

 

ЧЗ 

ОС 

СД 

Сандански Сандански BG4ST500R068 
р. Санданска 

Бистрица 
3321 

N   41° 33' 32,5" 

E    23° 16' 50,6" 

 

ЧЗ 

ОС 

СД 
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Сандански 

с. Струма, с. 

Лебница и с. 

Дамяница 

BG4ST500R063 

BG4ST500R066 

BG4ST500R068 

BG4ST500R069 

BG4ST500R070 

р. Струма, р. 

Лебница, р. 

Санданска 

Бистрица и р. 

Бождовска 

R063-2841 

R066-1938 

R068-450 

R069-5669 

R070-616 

N   41° 31' 17,0" 

E    23° 15' 14,0" 

 

ЧЗ 

ОС 

СД 

Петрич 

С. Кулата – 

границата с 

РГърция 

BG4ST300R073 р. Струма 3560 

N   41° 23' 34,8" 

E    23° 20' 23,3" 

 

ОС 

 

 В  БАСЕЙНА НА Р.  МЕСТА: 

Община 
Населено 

място 
Водно тяло Воден обект 

Засегната 

речна 

мрежа в  

м. 

Географски 

координати на 

центроида на 

наводнението 

Тип на 

очакваните 

последици 

Якоруда гр. Якоруда BG4ME900R080 р.Места  3426 

N   42° 01' 10,0" 

E    23° 40' 01,2" 

 

ЧЗ 

СД 

Разлог гр. Разлог BG4ME800R087 р.Бяла река 6590 

N   41° 53' 20,6" 

E    23° 28' 28,2" 

 

ЧЗ 

СД 

Разлог С. Баня BG4ME800R086 р. Глазне  1281 

N   41° 53' 14,3" 

E    23° 31' 40,0" 

 

ЧЗ 

Разлог с. Елешница BG4ME800R090 р. Златарица 2293 

N   41° 51' 57,8" 

E    23° 37' 15,7" 

 

СД 

ОС 

Банско гр. Банско 

BG4ME800R085 

BG4ME800R086 

 

Р. Демяница, р. 

Бъндерица и р. 

Глазне 

R085-1202 

R086-1966 

N   41° 50' 05,9" 

E    23° 28' 56,0" 

 

ЧЗ 

СД 
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Гърмен с.  Огняново 

 

 

BG4ME600R106 

р. Канина 632 

N   41° 36' 52,7" 

E    23° 47' 40,8" 

 

СД 

ОС 

Хаджидимо

во 

гр. 

Хаджидимов

о 

BG4ME500R107 р. Места 2781 

N   41° 31' 40,1" 

E    23° 51' 51,4" 

 

СД 

ОС 

Сатовча с. Плетена BG4ME200R115 Дяволски дол 1729 

N   41° 38' 17,2" 

E    23° 57' 17,5" 

 

ЧЗ 

Сатовча с. Сатовча BG4ME200R115 Дяволски  дол 1674 

N   41° 37' 13,5" 

E    23° 58' 27,0" 

 

ЧЗ 

 

 В БАСЕЙНА НА Р. ДОСПАТ: 

Община 
Населено 

място 

Водно тяло- 

ВТ 

Воден обект 

Засегната 

речна 

мрежа, м. 

Географски 

координати на 

центроида на 

наводнението 

Тип на 

очакванит

е 

последици 

Сатовча с.Кочан BG4DO600R122 р.Жижовска 850 

N   41° 35' 11,3" 

E    24° 01' 40,6" 

 

ЧЗ 

Велинград 
с.Медени 

поляни 
BG4DO900R116 р. Доспат 1163 N   41° 51' 28,5" 

E    23° 48' 33,7" 

ОС 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
В резултат на представената по-горе информация правим следните обобщения: 
 

 В ЗБР за БУ в резултат на моделирането като значими потенциални бъдещи наводнения 

се очертават 43 речни участъка, от които 31 броя в басейна на Струма,  9 броя в басейна 

на Места и  1 брой в басейна на Доспат. 

 Според типа на очакваните последици значимите потенциални наводнения ще нанесат 

най-големи щети върху защитената категория „Човешко здраве” следвана от категория 

„Стопанска дейност”. Трета по значимост се оказва защитена категория „Околна среда”, а 

най-слабо засегната е защитена категория „Културно наследство”. 

 Очаква се потенциалните  наводнения да засегнат 19 633 жители от общо брой 266 938 

жители, в 52 населени места, разпределени по поречия, както следва: 

Струма- 41 населени места; 

Места – 9 населени места и 

Доспат – 2 населени места. 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат общ периметър от  425 км. В 

басейна на р. Струма 375 км., в басейна на р. Места 44 км. и в басейна на р. Доспат 6 км. 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат 51 138 дка обща площ, от която 

5 249 дка жилищна площ, 2 661 дка индустриални зони и 43 228 дка други територии; 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат пет КПКЗ индустрии и/или 

други източници на отпадъчни води; 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат 78 източници за ПБВ и 24 СОЗ; 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат 16 Защитени зони по Директива 

за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕИО и 6 

Защитени зони по Директива за опазване на дивите птици 79/409/ЕИО; 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат пет елемента на критичната 

инфраструктура (болници, медицински центрове, полицейски управления и пожарни 

служби, спасителни центрове, държавни и обществени сгради и институции с уязвими 
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обитатели – такива като училища, учебни заведения, детски градини, старчески домове, 

хосписи; 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат 14 153 дка земеделски площи; 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат 43 455 м. пътища, 9 708 м. жп 

линии и 180 броя мостове; 

 Значимите потенциални наводнения се очаква да засегнат един национален паметник от 

защитена категория „културно наследство”. 

 Значимите потенциални наводнения не се очаква да засегнат обекти от категория 

„културно наследство - световно значение” вписани в списъка на недвижимите културни 

ценности обявени от ЮНЕСКО, а именно – Рилски манастир и Национален парк „Пирин”; 

 Методът приложен при изготвянето на предварителната оценка на риска от наводнения се 

подлага на големи съмнения от различни източници (съмнения в изчисленията на степента 

на наводнение въз основа на формулата на Шази, съмнения при изчисленията на Q100 на 

наводненията и др.). В същото време е много важно да бъдат включени тези съмнения и 

несигурности в резултатите на предварителната оценка на риска от наводнения, за да се 

избегне потенциално подценяване на засегнатите имоти и жители. Ето защо Изпълнителят 

предлага да се добави константна стойност от 1 км речен участък в горната и долната част 

на всяка залята зона, оценена използвайки методологията. Прилагайки такъв подход, 

нивото на съмнения и несигурност ще бъде намалено до минимум. Изпълнителят 

предлага да се използват залетите площи включвайки тази константна стойност на 

несигурност като резултат на проучването. С добавените константни стойности на речни 

участъци за всяко петно с риск от наводнение, общата дължина на речните участъци, които 

трябва да бъдат анализирани в следващия етап на изработване на карти на заплахата и 

риска от наводнения за Западнобеломорски басейн е 312.5 км (Приложение №3, Таблица 

„Зони с риск от наводнение -въздействие от повърхностни водни тела”). 

 

Както вече по-горе бе отбелязано,  потенциалните наводнения с всички данни за тях са 

отразени в Приложение №3.  
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В него същите са описани с идентификационен номер от ГИС в три таблици: „Зони с риск от 

наводнение -въздействие от повърхностни водни тела”; „Зони с риск от наводнение - потенциално 

застрашена инфраструктура и други”; „Зони с риск от наводнение -потенциално застрашени 

жители”, изработени са 43 (четиридесет и три) броя карти на рисковите участъци, придружени от 

атрибутни таблици с пълни описания на мястото на потенциалното наводнение, водното тяло и 

водния обект, което същото ще засегне, площа на наводнението и координатите на неговия 

центроид, периметъра на наводнението, засегнатата речна мрежа в м., засегнатите жители и 

очакваното негативно въздействие върху съществуващите промишлени зони, инфраструктура, 

източници за питейно-битово водоснабдяване, СОЗ, културно наследство и т.н. 

Обръщаме внимание, че освен моделираните потенциални наводнения на следващия етап от 

изготвяне на Плана за управление на риска от наводнения -  Карти на районите под заплаха от 

наводнения и Карти на районите с риск от наводнения трябва да бъдат включени  в списъка с 

потенциални наводнения с висок риск и установените в Доклад 1,  28 речни участъка за които 

наличната информация показва, че за последните 10 години през тях са преминали повече от 

едно наводнения.  

 


