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В края на месец октомври 2017г. на територията 
между градовете Карнобат и Бургас се 
извалява силен дъжд, който предизвиква 
наводнения в различни места със сериозни 
материални щети и човешки жертви.

В общественото пространство анализа на 
причините довели до тези наводнения се 
ограничи отново до силен дъжд, скъсани 
язовирни стени и непочистени речни корита.

ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

С анализ на земното покритие и 
земеползването в района, броя и 
състоянието на язовирите, разположението 
на урбанизираните територии, даваме 
още един източник на информация, който 
може да се използва при изясняване на 
причините за наводненията и взимане 
на мерки за предотвратяване на щетите.

КАКВО И ЗАЩО СЕ СЛУЧИ В 
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?

Отговор на този въпрос ще опитаме да дадем 
чрез  направения от нас пространен анализ на 
събитията. За целта ще използваме спътникови 
изображения от близо 10 спътника, като ги 
комбинираме с други пространствени данни 
в ГИС среда, за да проследим развитието 
на наводнението в най-засегнатите 
водосбори - тези на реките Русокастренска, 
Чукарска, Айтоска и яз. Мандра. 

Случаите на поройни валежи и 
последващите ги наводнения по 
черноморските реки не са изолирани и 
това е ясен знак, че силните извалявания 
по тези места не са нещо невиждано и ще 
продължават да се случват и занапред. 
Затова са необходими комплексни мерки 
за намаляване на последиците от тях.
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ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА СЪБИТИЕТО

В резултат на проливни дъждове в нощта на 
24-ти срещу 25-ти октомври 2017г. повече 
от 10 населени места в района между гр. 
Карнобат и гр. Бургас бяха засегнати в 
различна степен от последвалите наводнения. 
Най-тежка беше ситуацията в общини Бургас 
и Камено и конкретно в селата Полски извор, 
Черни връх, Равнец и Ливада. В тях освен 
значителни материални щети, загинаха и хора.

КАКВО НИ КАЗАХА ДЪРЖАВНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ?

За източник на актуална информация за 
събитията послужиха прессъобщенията 
на Министерство на околната среда и 
водите и Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството. В периодът 
25-28.11.2017 г. на интернет страниците на 
посочените министерства беше публикувана 
информация за актуалната обстановка, 
материалните щети и пострадалите хора. 

Тук представяме обобщение на написаното.

• Наводнени къщи и улици е имало 
в селата Ливада, Тръстиково, 
Константиново, Полски извор, Черни 
връх, Равнец, Братово, Карнобат, 
Камено и бургаските квартали Долно 
и Горно езерово и Меден рудник.

• Загинали по време да наводнението 
са четирима души от селата Ливада, 
Равнец, Черни връх и Полски извор.

• Ограничение на движението на МПС 
е имало в по път втори клас номер 79 
в участъка Средец-Бургас, където е 
имало и нарушена конструкция на мост 
при с.Константиново, ограничение по 
пътища трети клас: номер 539 в участъка 
Средец-Айтос и номер 7907 в участък 
Полски извор - Тръстиково. Затворени 
за движение на МПС са останали пътища 
трети клас с номер 9008 в участъка 
Долно езрово - Братово и номер 7907 
в участък Братово - Полски извор. На 
автомагистрала “Тракия” в участъка 
между 330 и 331 км са се образували шест 
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свлачища. Нарушена е пътната настилка 
на местен път Черни връх - Полски извор.

• Пострадало от наводнението е и 
депото за битови и производствени 
отпадъци Братово-Запад, където има 
компрометирана част на дренажната 
система, образувало се е свлачище, 
но не е установено изливане 
извън клетката. Функционирането 
му все още не е възстановено.

• Пречиствателнтата станция за отпадни 
води в кв. Долно езерово е прекъснала 
работата си, но е възстановена към 27.10.

• Седем язовира са със скъсани язовирни 
стени, които според МВР са “... каскадни 
язовири, които не могат да създадат 
голяма приливна вълна и затова не са 
включени в списъка с опасните водни 
хранилища”. Няма конкретни факти за 
язовирите със скъсани язовирни стени, 
които според общото впечатление са 
основни виновници за наводнението.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ 
ПРОЦЕСИ
Основната причина за екстремните валежи в 
района западно от гр. Бургас в края на месец 
октомври са динамичните метеорологични 
процеси свързани с добре изразен 
средиземноморски циклон, придвижил 
се по път III с център южно от страната.

Циклонът се заражда на 22-ри октомври в 
района на Генуезкия залив и се придвижва 
бързо на изток, като на 23-ти октомври 
достига територията на България. За 
да проследим движението на циклона 
използваме спътникови изображения 
от MODIS - www.modis.gsfc.nasa.gov.

На 23-ти октомври циклонът вече оказва 
съществено влияние на времето у нас с 
повсеместни валежи от дъжд, а в планините 
над 1000-1300 м от сняг. Почти незасегната 
от валежите остава територията на изток 
от линията Силистра - Малко Търново. В 
нощта на 23-ти срещу 24-ти циклоналният 
вихър достига максималното си развитие 
с 998 hPa в центъра, след което започва да 
се запълва и оклюдира. На 24-ти валежите 
продължават като обхващат и Черноморието.
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КАКВО СЕ СЛУЧИ НАД БУРГАСКО?

Вечерта и през нощта на 24-ти се формира 
бавноподвижен оклюзионен фронт* в 
Източна България, в частност района на 
градовете Карнобат и Бургас. Въпросната 
оклюзия (като студен фронт) генерира 
образуването на мощни купесто-дъждовни 
облаци с гръмотевична дейност. Термичните 
контрасти от двете страни на фронта са 
сравнително големи, което благоприятства 
по-интензивното издигане на топъл въздух 
с последваща бурна кондензация на водната 
пара, която е в изобилни количества, 
тъй като преноса на въздушната маса от 
източната страна на фронта е откъм морето. 
Отваряме една пояснителна скоба – макар и 
оклюдирал, в циклона има области с активни 
атмосферни процеси като при млад циклон и 
района Карнобат-Бургас е част от такава зона. 
Именно този процес е довел до поройните 
валежи станали причина за наводненията 
в населените места западно от гр. Бургас.

На снимката от 24Sat.com много добре 
се забелязва облачната система през 
България, която съответства по посока на 
простиране на оклюзионният фронт тръгващ 
от района на Бургас и извиващ се като 
дъга през Северна България. На снимката 
в инфрачервения канал ясно се вижда 
активността на мълнии (в червени точки)  
в 02:30 ч. на 25.10.2017г. в област Бургас.

* При сливането в приземната си част студеният и топлият фронт на циклона 
образуват нов вид фронт, наречен оклюзионен фронт. Това е фронт с по-
сложна структура, който е свързан и с по-високите слоеве на тропосферата. 
Постепенно, при сближаване на студения и топлия фронт, топлият въздух, 
който се намира между тях, се изтласква във височина, а при земята се 
реализира среща между студения въздух от предната част на циклона и 
този от неговия тил. Когато тилният студен въздух е по-студен от челния, 
повърхнината на топлия фронт лежи над тази на студения. Тилният клин 
студен въздух се подпъхва под челния и се образува оклюзия като студен фронт.

ВАЛЕЖИТЕ

Трябва да се подчертае, че валежите са 
били с много голяма интензивност. Според 
автоматичната метеорологична станция 
на яз. Мандра (до с. Константиново), която 
може да се каже, че е била в епицентъра 
на събитията, количеството валеж за час и 
половина (между 2 и 3:30ч. през нощта на 25-
ти) е около 100 мм. В този часови диапазон 
изваляването е било най-интензивно. 
Преди това обаче са паднали още около 
25 мм с умерена интензивност, които са 
преовлажнили почвата и пороя в следващия 
час и половина се е оттекъл почти изцяло като 
повърхностен отток, наводнявайки ниските 
места в няколко села. След големия порой са 
паднали още около 30 мм дъжд, равномерно 
разпределени за 12-15 часа през деня, но 
вече са били без особено значение, след 
като трагедията вече се е случила. Голямо 
количество валеж е отчетено и в синоптичната 
станция в Карнобат (към НИМХ-БАН) – 178 
мм. Валежът обаче е за период от 24 часа 
(приблизително от 8 ч. на 24-ти до 8 ч. на 25-
ти). Съдейки по отражаемостта на турския 
радар, основното количество в района е 
паднало около и след полунощ на 25-ти.

МОЖЕ ЛИ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ЯВЛЕНИЕТО Е 
ХАРАКТЕРНО ЗА РАЙОНА?
Отговорът на този въпрос е положителен.
Подобни поройни валежи с по 100-
200 мм (дори и повече) за 24 часа се 
случват сравнително често по морето. 
Такива процеси са особено интензивни 
именно там заради близостта на Черно 
море, откъдето се захранват с колосални 
количества водна пара, която се извалява 
на сушата. През 1-4 години все някъде по 
морето се случва такъв валеж. По-често в 
районите южно от Бургас и около Варна.

Но подобни валежи, които да се извалят ударно 
за час и половина са много по-рядко срещани, 
и то конкретно за пострадалите населени 
места от 25.10.2017 г. В съседни територии 
по Южното и Северното Черноморие е 
имало подобни валежи, както в близкото, 
така и в по-далечното минало. Почти винаги 
при такива валежи се стига до наводнения 
в населените места. Особено, ако къщите 
на хората са построени в ниските части, в 
близост до реки или сухи дерета. Примерите 
са много – Варна (Аспарухово), Приморско и 
десетки други във вътрешността на страната.

Автор на текста в раздела:
Цветомир Кънчев
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КАКВО Е ПОРОЙНО 
НАВОДНЕНИЕ?
Поройните наводнения са 
хидрометеорологично явление, което 
се случва когато са налице специфични 
метеорологични и хидрологични условия. 
То се развива бързо и трудно може да 
бъде прогнозирано. Факторите, влияещи 
върху поройните наводнения са валежите 
с техните характеристики количество и 
интензивност от една страна, а от друга 
хидрологичните характеристики на 
водосборите, върху които падат тези валежи.

Гъстотата на речната мрежа (т.е. сумата от 
дължините на всички реки в дадена водосборна 
област, разделена на площта на водосбора) 
влияе върху количеството на повърхностния 
отток и пика му. Колкото гъстотата на речната 
мрежа е по-голяма, толкова по-голяма част 
от валежите ще се оттекат в нея и пикът на 
водното количество ще бъде по-голям и ще 
настъпи по-скоро след падането на валежите.

Свойствата на почвите са важен фактор, 
който определя каква част от валежите ще 
отидат в повърхностен отток. Влияние оказват 
пропускливостта и текстурата на почвата, а 
влажността й към момента на настъпване на 
екстремното събитие е най-важния фактор.

Земното покритие оказва силно влияние 
върху степента на инфилтрация, а оттам 
и върху количеството на повърхностния 
отток. Най-ниска до нула е степента на 
инфилтрация в урбанизирани територии 
(особено в т.нар. запечатани територии). По-
голяма, но при определени условия и същата 
като при урбанизираните, е инфилтрацията 
в обработваемите земи. По-висока е в 
територии заети с многогодишни тревни 
насаждения и много по-висока е в гори.

КАК ВЛИЯЯТ ХИДРОЛОЖКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДОСБОРА 
ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ОТТОКА?

Като цяло хидроложките характеристики 
могат да се разделят на две групи: 
1. постоянни характеристики на 
водосбора и 2. предхождащи самото 
наводнение условия във водосбора. 

Големината и формата на водосборите 
оказват влияние върху общия обем и времето 
за оттичане на оттока. Колкото даден водосбор 
е по-голям, толкова и времето за оттичане е 
по-голямо. Интензивните валежи са локално 
явление и в по-голям водосбор ще окажат 
влияние само върху част от него. Ако обаче 
водосборът е с малък размер, те ще се отразят 
повсеместно. Формата на водосборът влияе 
върху големината и времето на достигане 
на пика на водното количество в крайната 
точка на водосбора. При два водосбора с 
една и съща площ, но с различна форма – 
единия дълъг и тесен, а другия – с по-кръгла и 
сравнително симетрична форма, при втория 
оттока ще достигне края на водосбора по-
рано от първия. Също така при втория, оттока 
на отделните притоци ще достигне крайната 
точка по едно и също време и ще доведе 
до по-голям пик на водното количество в 
сравнение с водосбора с по-издължена форма.

Наклонът на водосборната област влияе 
върху времето на оттичане и степента 
на инфилтрация. Колкото наклонът е по-
голям, толкова времето за инфилтрация 
е по-малко, а повърхностния отток – по-
голям. Това води до по-голям пик на 
водното количество в края на водосбора.
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ВАЛЕЖИ - ПОВЪРХНОСТЕН 
ОТТОК - ЗЕМНО ПОКРИТИЕ
При изваляване на екстремно голямо 
количество дъжд се генерира и екстремно 
голям повърхностен отток, който се оттича 
до най-ниската точка на водосбора. Ако в 
тази точка се намира населено място, то 
в него за кратко време идва голямо водно 
количество, което е свързано неминуемо 
и със сериозно наводнение (червената 
крива на горната фигура вдясно). И ако не 
сме в състояние да променим всички други 
фактори, които оказват влияние върху 
формирането на повърхностния отток, в 
т.ч. форма и размер на водосбора, наклон, 
почвена покривка, то земното покритие може 
да бъде променяно, в полза на превенцията 
риска от наводнения, така че да се създадат 
естествени механизми за по-равномерно 
разпределение на оттока, а оттам и пика на 
високата вълна да не бъде толкова голям 
(зелената крива на горната графика вдясно).

КАК ТИПА ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 
ВЛИЯЕ ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВОТО НА 
ПОВЪРХНОСТНИЯ ОТТОК?

При равни други условия, разпределението 
на повърхностния отток и пика на високата 
вълна се влияят от типа на земното покритие.
Урбанизираните територии се 
характеризират с най-ниска способност 
за задържане на падналия валеж и той 
в най-голяма степен се трансформира 
в повърхностен отток (сивата крива на 
долната графика вдясно). Разбира се 
това зависи от степента на застрояване. 
В силно урбанизираните градски 
територии, в които преобладават т.нар. 
запечатани територии, валежа подхранва 
изцяло повърхностния отток. В малките 
населени места, с наличие на по-големи 
незастроени пространства, градини и 
др., задържането на валежа е по-голямо.
Какво се случва в обработваемите земи? 
При тях също способността за регулиране 
на повърхностния отток зависи от различни 
фактори, в т.ч. фазата на обработка на земята, 
засятите култури, но може да се каже, че след 
урбанизираните, обработвемите земи са на 
второ място по ниска способност за регулация 
на повърхностния отток (оранжевата крива).

При териториите заети с тревна растителност 
способността да задържат падналите валежи, 
значително се увеличава в сравнение със 
земеделските земи, особено ако те са заети с 
многогодишни видове (светлозелената крива).
Горите имат в пъти по-висока способност да 
регулират падналите валежи (тъмнозелената 
крива). Тези твърдения са потвърждавани 
в опитни станции многократно.

КАКВИ СА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 
НАВОДНЕНИЯ?

1. Изграждане на хидротехнически 
съоръжения в населените места, 
където реално съществува 
риск за хора и имущество.

2. Прилагане на мерки в целия водосбор, 
където се генерира повърхностния отток, 
свързани с оптимално земно покритие.

Единия подход не изключва другия, но без 
мерки за оптимизация на земното покритие 
щетите могат да бъдат наистина големи.

Оптималната организация на 
територията на даден водосбор е 
свързана с правилното съотношение 
между основните видове земеползване: 
треви, гори и обработваеми земи.
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КАРТИРАНЕ НА ЗЕМНО 
ПОКРИТИЕ СЪС СПЪТНИКОВИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изключително полезни за детайлното 
картиране на типовете земно покритие са 
изображенията от Sentinel 2, които имат много 
добра времева разделителна способност, 
в съчетание с добра пространствена 
разделителна способност (10 метра) и 
със значително голям брой спектрални 
канали (особено в инфрачервения спектър).

Картирането на земното покритие може 
да бъде подпомогнато и от използването 
на радарните изображения от Sentinel 
1, при генериране на мултитемпорални 
изображения. Това е особено удобно за 
земеделски земи, при които може да се следи 
степента на развитие на земеделските култури.

КАРТИРАНЕ НА ЗЕМНО ПОКРИТИЕ ВЪВ 
ВОДОСБОРА НА РУСОКАСТРЕНСКА 
РЕКА

Направения анализ на типовете земно 
покритие във водосбора на Русокастренска р. 
показа, че 66% от него е зает с обработваеми 
земи (в оранжев цвят на картинката по-долу). 
На тревните територии (в светлозелен цвят) се 
падат 16%, а на горските (в тъмнозелен цвят) едва 
7% от площта на водосбора. Урбанизираните 
райони (в сив цвят) са 6% от водосбора.

Превесът на земеделските земи, които 
заедно с урбанизираните са над 70% от 
площта на водосбора, показва значителен 
дисбаланс и  създава предпоставки за 
генериране на по-голям повърхностен отток 
в долната част на водосбора. Наводнението 
от 25.10.2017 г.  показа нагледно това.

Първият подход е този, който се избира 
обикновено - изграждат се корекции на 
реки, диги, канали в населените места 
с цел по-бързото оттичане на водата.

Какви са недостатъците на този подход? 
Хидротехническите съоръжения се 
оразмеряват според вероятността през 
тях да премине водно количество, за 
което съществува вероятност да се случи 
веднъж на 100 или 1000 години. Докато за 
стогодишни количества имаме исторически 
записи, за да бъде възможно изчислението, 
то за хилядагодишни такива няма. От 
друга страна с климатичните промени 
се увеличават случаите на екстремни 
явления, така че събираните досега данни 
за валежи не са достатъчно актуални. 

Нека погледнем този подход и под друг 
ъгъл. Използването само на хидротехнически 
съоръжения, без комбинирането им 
с правилно териториално планиране, 
увеличава почвената ерозия, отнасянето 
на използваните в земеделието торове, 
биогени, химикали към реките, а оттам и в 
морето. Изправянето на реките, вкарването 
им в корекции, намалява значително 
биоразнообразието в околните територии.

Източник на спътникови изображения:
www.sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home

КАРТИРАНЕ НА ЗЕМНО ПОКРИТИЕ ВЪВ 
ВОДОСБОРИТЕ НА РЕКИТЕ АЙТОСКА И 
ЧУКАРСКА

Разпределението на типовете земно 
покритие във водосбора на Айтоска река е 
подобно на това в Русокастренска - 52% от 
територията е заета със земеделски земи, а 
в близост до наводнените територии, този 
процент надминава 80%. Делът на тревните 
територии е 20%, а този на горите 16%.

Във водосбора на р. Чукарска, в който се 
намира и едно от най-силно пострадалите 
села - Равнец, дисбаланса в земното 
покритие на територията е по-голям - 
на земеделските земи се падат 73%, на 
тревните - 15%, а на горите - едва 4%.
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КАРТИРАНЕ НА ГОРИ СЪС 
СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Горите, от основните типове земно покритие, 
играят главна роля във водозадържането 
на падналите валежи във водосборите. 
Установено е, че повърхностният отток 
в гора е около 111 пъти по-малък 
от оттока при необработена нива.

За два сравними по топографски и климатични 
характеристики водосбори, различващи се по 
степен на залесеност (в единия залесеността 
е 97%, а в другия - 35%) е установено, че 
след влажно време, при проливни дъждове, 
оттока в слабозалесения водосбор е бил 
с 30-50% по-голям от този в залесения.

 С използването на нов метод базиран на 
комбинирането на данни от спътници със 
сензори във видимата и инфрачервената 
част на спектъра (Sentinel 2) и радарните 
спътници (Sentinel 1), за водосборите на 
най-засегнатите от наводнението реки беше 
картирано горското покритие. Методът 
позволява картиране с точност над 95% 
на реалното покритие на територията с 
дървесна растителност при равнинен релеф.

Общата площ на водосборите на реките 
Русокастренска, Чукарска, Айтоска и 
Малджийско дере е 1 228 кв.км. Процентът 
на горите в тях е само 8%, като те са 
съсредоточени в няколко по-големи 
участъка. Реално в 80% от територията площта 
на горите се движи в рамките между 2 и 3%.

Във водосборите над селата Ливада, Полски 
извор и Черни връх, горите са до 1%, а над село 
Равнец - 5%. Не повече от 7-8% от дължините 
на реките във водосборите преминават през 
горски територии (в случая не по-широки 
от 100 м и разпокъсани ивици крайречни 
гори), докато останалите 90-95 % са изцяло 
през тревни територии или земеделски земи.

Източник на спътникови изображения:
www.sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home

Източник на спътникови изображения:
www.sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home
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КАРТИРАНЕ НА ПОЧВЕНА 
ВЛАЖНОСТ СЪС СПЪТНИКОВИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Почвената влажност е параметър използван в 
много приложения - основно в земеделието, 
но и при моделиране на наводнения. 
Особено в моделите на поройни наводнения, 
този параметър е от голяма важност.

От съществено значение е данните за почвената 
влажност да бъдат максимално актуални към 
датата на настъпване на събитието. В този 
случай единствения източник на информация 
може да бъде само спътниково изображение.

На картата е представен Normalized Dif-
ference Water Index (NDWI). В случая е 
използван индекс, който показва различия 
във водното съдържание на растителността 
и чрез него може косвено да се съди за 
разликите в почвената влажност. Ясно 
забележима е повишената влажност в 
земеделските земи и почвите оставени в угар.

КАК ДА КАРТИРАМЕ АКО ИМА 
ОБЛАЧНОСТ?

Често картирането на наводнения със 
спътникови изображения с оптични 
сензори е невъзможно поради наличието 
на облачно покритие. В тези случаи най-
подходящи са радарните изображения, 
които също могат да дадат много добра 
информация за почвената влажност.

Тъй като сигнала на радарните изображения 
трябва да се коригира спрямо степента 
на развитие на растителността, то най-
предпочитаният метод е комбинацията на 
радарни с оптични изображения за получаване 
на много точен продукт за почвената влажност.

С използването на спътникови изображения 
от Landsat 8 или Sentinel2 (за получаване на 
информация за растителността) и радарни 
изображения от Sentinel 1, в GEO Poly-
morphic Cloud разработваме алгоритъм 
за оценка на почвената влажност. 
Получените данни ще могат да се ползват, 
както в моделиране на наводнения, така 
и за земеделие и горско стопанство.
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На картата е представен TC Wetness In-
dex от спътник Landsat 8 и радарно 
изображение от Sentinel 1 от 27.10.2017 г. - 
2 дни след наводнението. Ясно се виждат 
все още преовлажнените територии под 
с. Ливада и ровината на изток от него, 
при устието на р. Русокастренска, като в 
част от тях водата все още не се е оттекла.
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КАРТИРАНЕ НА ЗАПЕЧАТАНЕ 
НА ПОЧВАТА (SOIL SEAL-
ING) СЪС СПЪТНИКОВИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Soil sealing или т.нар. запечатване на почвите, 
е параметър който може да бъде изчислен, 
чрез спътникови изображения и дава 
информация за процента на непропускливост 
на земното покритие - варира от 100% 
за гола почва, до 0% за асфалт, бетон.

Падналия валеж върху такива територии 
се трансформира директно в повърхностен 
отток. При моделите за наводнения, 
параметърът, който се използва за оценка на 
този ефект е soil sealing или imperviousness.

КЪДЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ДАННИ ЗА 
ЗАПЕЧАТАНА ТЕРИТОРИЯ?

В рамките на програмата Copernicus, Land 
Monitoring Service се изготви растерен 
слой за цяла Европа с разделителна 
способност 20 метра за непропускливостта 
на почвата - Imperviousness 2012, с 
използване на спътникови изображения.

КАКВО ПРАВИМ НИЕ?

За да бъде полезен такъв ГИС слой трябва 
да е актуален, а когато говорим за локално 
моделиране, трябва да бъде и с много добра 
пространствена разделителна способност.

С използването на изображения от Senti-
nel 2 (комбиниране на спектрални канали 
във видимия и инфрачервен спектър) и 
допълнителни векторни данни за пътна 
мрежа, земеползване и др. в GEO Poly-
morphic Cloud разработваме модел за 
запечатана територия с актуалност 2017 г. и 
пространствена разделителна способност 10 
метра. Тази информация ще може да се ползва, 
не само за целите на управлението на риска 
от наводнения, но и за много други дейности.

Достъп до продукта на Copernicus, Land 
Monitoring Service - Imperviousness 2012 тук:

http://land.copernicus.eu/pan-european/
high-resolution-layers/imperviousness/imper-
viousness-2012
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ПОСТРАДАЛИЯ РАЙОН

Обект на анализ са водосборите на реките, 
върху които са паднали най-големи количества 
дъжд и в които са регистрирани големи 
материални щети и за съжаление човешки 
жертви - реките Айтоска, Русокастренска, 
Чукарска (Чакърлийска) и Малджийско 
дере. Водосборите на тези реки се намират 
изцяло в Бургаска област. По отношение на 
разположението им по общини, най-ниските 
и пострадали райони са в общините Бургас и 
Камено. Община Бургас включва пострадалите 
територии около яз. Мандра и Бургаското 
езеро, както и долното течение на р. Чукарска, 
където се намират селата Равнец и Братово. 
Община Камено включва засегнатите места 
по течението на р. Русокастренска – селата 
Ливада, Тръстиково и Константиново, както 
и левия й приток – р. Хаджиларска, в чийто 
водосбор е с. Трояново и реката протичаща 
през него, по която са скъсаните язовирните 
стени, в т.ч. яз. Чотората, както и водосбора 

на Малджийско дере, в който са най-силно 
пострадалите села Полски извор и Черни 
връх. Община Карнобат, обхваща горната 
част на водосбора на р. Русокастренска, а 
община Айтос – горната част на водосбора 
на р. Айтоска, където освен проливния 
дъжд, няма човешки жертви и не се 
съобщава за значими материални щети.

Водосборът на р. Айтоска е с площ 392 
кв.км с развита горна и тясна долна част - 
от с. Българово до вливането на реката в 
Бургаското езеро. Средната му надморска 
височина е 175 м. Най-високите части на 
водосбора съвпадат с билата на планините 
Карнобатска и Айтоска и достигат надморска 
височина 666 м (вр. Острица). Във водосбора 
има 43 малки и по-големи язовира, за 13 от 
които по спътникови снимки сме установили, 
че са пресъхнали, поради това, че са източени 
или не функционират изобщо. Язовирите са 
разположени в горната част на водосбора, 
най-големи от които са Папурдере (на Аланско 
дере), Съдиево, Топалака, Кайнарджа (над с. 
Пирне) и Парка (над гр. Айтос). Няма данни за 
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скъсани язовирни стени във водосбора. Най-
пострадала от наводнението е долната част 
на водосбора, конкретно гр. Камено, за който 
се съобщава за наводнени къщи и имоти.

Водосборът на р. Русокастренска е с площ 460 
кв.км и подобно на този на р. Айтоска има 
развита горна и тясна долна част - след като 
р. Русокастренска приеме водите на левия си 
приток р. Хаджиларска, преди с. Русокастро. 
Най-високите части следят главния вододел 
на страната, преминаващи по билото на 
рида Хисар и достигат най-голяма надморска 
височина при вр. Кралимарковата стъпка 
(402.8 м). Средната надморска височина на 
водосбора е 134 м. Река Русокастренска се 
влива в яз. Мандра при с. Константиново. 
Във водосбора на реката има 85 малки и по-
големи язовира. 66 от тях се намират в горната 
част на водосбора и са разположени, както на 
самата р. Русокастренска, така и на притоците 
й Папазлешка (с най-голям язовир Черково), 
Хаджиларска (с най-голям язовир Лъджата) 
и Русокастренска р. (с най-голям язовир 
Крушово). Язовир Чотората, чиято язовирна 
стена се скъса, се намира на река, ляв приток 
на р. Хаджиларска, която преминава през с. 
Трояново. В долната част на водосбора има 
19 малки язовира, разположени в горните 
части на левите притоци на р. Русокастренска, 
които без да приемат нови притоци, се 
спускат директно към главната река. На 
база спътникови снимки непосредствено 
от деня преди наводнението установихме, 
че повечето от тях са без водно огледало - 
източени или нефункциониращи изобщо. 
Най-големи щети са установени в долната 
част на водосбора - след с. Русокастро. 
Най-тежка е била ситуацията в с. Ливада 
- един загинал, наводнени къщи и улици. 

Скъсана язовирна стена на яз. Чанаджика 1 над с. 
Трояново
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

Нивото на водата в реките при селата 
Тръстиково и Константиново е било 
високо, но приливната вълна не е засегнала 
пряко селата. Наводнени са къщи и улици 
от проливния дъжд. Нарушени са били 
асфалтовата покривка и конструкцията на 
моста по път втори клас над р. Русокастренска 
при с. Константиново. Скъсана е язовирната 
стена на яз. Чотората, разположен под с. 
Трояново. Над с. Трояново са разположени 
четири малки язовира - Чанаджика 1, 2, 3 
и 4, от които на първия (по-близкия до с. 
Трояново) язовирната стена също е скъсана. 
Реката под него директно преминава през 
селото но при посещението ни на място не 
видяхме преливане на реката над моста, 
т.е. приливната вълна е преминала през 
селото и е продължила към яз. Чотората. 

По отношение на яз. Чотората, след скъсването 
на язовирната му стена, водата се влива в р. 
Хаджиларска, а оттам в Русокастренска. По 
пътя й няма близкоразположени населени 
места и са били залети само земеделски земи. 
Надолу по течението на р. Русокастренска, 
първото населено място е Русокастро, но то 
не е засегнато. Местни жители ни казаха, че 
наводнена е била една къща в близост до 
реката, а главния път трети клас е бил залят. След 
с. Русокастро, р. Русокастренска продължава 
към с. Ливада, но то е разположено встрани 
от реката и бедствието в него не е свързано 
с нея. Причините ще опитаме да изясним в 
следващите страници. Надолу по течението 
р. Русокастренска залива предимно 
земеделски земи и не нанася щети в селата 
Тръстиково и Константиново. Единствено 
при вливането си в яз. Мандра, подкопава 
пътя и моста, за които вече споменахме.

Татарски дол при с. Ливада
Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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Водосборът на р. Чукарска е тесен и издължен 
в посока СЗ-ЮИ, с площ 177 кв.км и средна 
надморска височина около 120 м. Най-високите 
части преминават по билото на рида Хисар и 
достигат височина 307.2 м. Река Чукарска се 
влива в Бургаското ез. след с. Братово. Във 
водосбора на реката има 27 предимно малки 
язовира. Само 6 от тях са пресъхнали, поради 
източване или изобщо не функционират. Най-
голям е язовир Трояново, който събира водите 
от горната част на водосбора на р. Чукарска. 
Ролята му за предпазване от наводнения на 
разположеното надолу по течението с. Равнец 
несъмнено е голяма, за което ще стане дума 
при анализа на причините за наводнението 
в селото по нататък. На база спътникови 
снимки непосредствено от деня преди 
наводнението установихме, че язовирът не е 
бил пълен догоре, а след наводнението ясно 
личи увеличението на водното му огледало, 
като се вижда, че все още има капацитет за 
поемане на вода. По отношение на щетите 
най-пострадала от наводнението е долната 
част на водосбора и конкретно с. Равнец и в 
по-малка степен с. Братово. В с. Равнец има 
един загинал и се съобщава за наводнени 
къщи и улици. На терен установихме, че 
приливната вълна е преминала с голяма 
сила през ниските части на селото. 

с. Равнец
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

Щетите в с. Братово са наводнени къщи и 
улици, резултат от проливния дъжд. Селото 
се намира на разстояние от р. Чукарска. 
Наводнени от реката са предимно земеделски 
земи, а затворени за движение на МПС са 
останали пътища трети клас в участък кв. 
Долно езерово - с. Братово и с. Братово - с. 
Полски извор. Силно пострадало е депото за 
битови и производствени отпадъци Братово-
запад, в което има компрометирана част 

на дренажната система, свлачище, но няма 
изливания извън депото. Работата на депото 
беше възстановена на 01.12.2017 г. Депото се 
намира вдясно от главната река и наводненнието 
по нея няма отношение към щетите в него.

Водосборът на Малджийско дере е с площ 
от едва 40.5 кв.км. Средната му надморска 
височина е 55 м, а най-високата му точка 
е 157.4 м н.в. Формата на водосбора е 

Заляти  земеделски земи в долината на 
Чукарска р., южно от с.Братово
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

Депото за битови и производствени отпадъци 
Братово-запад спира работа за 37 дни.

Снимка: GEO Polymorphic Cloud

Село Русокастро остава встрани от водния 
ад. Няколко дни по-късно за него напомня само 

преудълбаното дъно на р.Русокастренска.
Снимка: GEO Polymorphic Cloud
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Източник на информация за щети:  www.mvr.bg/
press , www.moew.government.bg , www.mrrb.govern-
ment.bg , лични данни на GEO Polymorphic Cloud, 
събрани на място след наводнението.

Малджийско дере при с. Полски извор
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

В с. Полски извор наводнението идва и от 
суходолия, навлизащо в селото от север.  

Снимка: GEO Polymorphic Cloud

Най-засегнатата част на с. Черни връх.
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

Щетите по пътната инфраструктура бяха 
значителни и повсеместни. На снимката е показан 

главен път непосредствено преди с. Трояново
Снимка: GEO Polymorphic Cloud

неправилна - по-широка горна част, в която 
главната река приема основните си притоци, 
които са от първи порядък. Стесняването на 
водосбора се случва след с. Полски извор, 
където Малджийско дере прави завой от 
близо 90 градуса и приема левия си приток 
идващ от с. Черни връх. Малджийско дере се 
влива в яз. Мандра. Във водосбора има 5 малки 
язовири, за които по спътникови снимки 
установихме, че са пресъхнали. Местни хора 
ни казаха, че не функционират. Установени 
материални щети има в бургаските квартали 
Горно и Долно Езерово. Кварталите Горно и 
Долно Езерово се намират на малки дерета 
вливащи се директно в Бургаското езеро. 
Съобщава се за наводнени къщи и улици, 
както и че е прекъснала работа ПСОВ Долно 
Езерово. Работата й беше възстановена 
два дни по-късно на 27 октомври 2017г.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ВОДОСБОРА НАД СЕЛО РАВНЕЦ
Село Равнец се намира в община Бургас и е с 
население 1326 жители (източник НСИ, текуща 
демографска статистика към 31.12.2016 г.). То 
е едно от населените места, които понесоха 
най-големи материални щети в следствие от 
наводнението и където за съжаление имаше 
и една човешка жертва. Селото се намира 
на р. Чукарска в долната част на водосбора 
й, следователно водосборната област на 
населеното място съвпада почти изцяло с 
тoзи на реката - не е включен единствено 
водосбора на р. Сънърдере, която се 
влива в р. Чукарска непосредствено преди 
Бургаското езеро. Площта на водосбора е 111 
кв.км, с тясна и издължена форма в посока 
СЗ-ЮИ, за което свидетелства дължината му 
от 25.5 км и средната му ширина от 4.4 км. 
Формата на водосбора има голямо значение 
за формирането на водния отток. По правило 
колкото по кръгла форма има той, толкова при 
равни други условия, изтичането на водите 
става за по-кратко време. Количествен израз 
на това се дава от коефициента на развитие 
на вододелната линия, който представлява 
отношение на дължината на вододелната 
линия на един водосбор към периметъра 
на равен с него по площ кръг.  По-високите 
стойности съответстват на по-продълговат 
водосбор и обратното. В случая коефициента 
на развитие на вододелната линия е 1.63, 
което предполага по-плавно покачване 
на водното ниво по главната р. Чукарска.
Силно влияние върху формирането на 
повърхностния отток има наклона на 
земната повърхност (втората карта на стр. 
19). В горната част на водосбора наклоните 
на склоновете са по-големи и като цяло 
разчленеността на релефа е по-голямa (от 
жълт към червен цвят). Това предопределя 
и по-бързо оттичане и намаляване на 
възможността за инфилтрация. Също така 
в долната част след яз. Трояново, десните 
склонове се спускат по-стръмно към реката. 
След наводнението, на терен установихме 
големите ровини, които са ги прорязали.
Оттока се влияе освен от наклона и от 
почвената покривка, която предопределя 
условията за инфилтрация и оттам влияе и 
върху повърхностния отток (третата карта

на стр. 19). В горните най-високи и разчленени 
части на водосбора са разпространени 
излужени канелени горски почви (около 20% 
от територията на водосбора), в тъмночервен 
цвят. В останалата част преобладават 
излужените чернозем смолници (в розов 
цвят), а по долините на реките - вариации 
на алувиални почви (в зелен цвят). Чернозем 
смолниците са много плодородни, но нямат 
добри водни свойства. При преовлажнение 
силно набъбват, а при изсъхване се напукват 
и образуват пукнатини широки до над 1 
см и дълбоки по 50 см. Смолниците имат 
ниска водопропускливост. Неблагоприятния 
воден режим често води до временно 
преовлажнение на горните хоризонти.
За да се придобие по-точна представа за 
условията за формиране на оттока, ще 
обърнем внимание и на земното покритие 
(четвърта карта на стр. 19). Отново ще 
разгледаме отделно горната и долна част 
на водосбора на р.Чукарска. В горната част 
преобладават земеделските земи (62%)  в 
оранжев цвят и тревите (25%) в светлозелен 
цвят от площта на територията. Процентът на 
гори е 7.6% (тъмнозелен цвят), а останалите 5% 
се падат на урбанизирани (сив цвят) и водни 
територии. Този дисбаланс с преобладаване на 
земеделски земи, в комбинация с по-голямата 
разчлененост на релефа, предопределя по-
голямо отточно количество. В долната част 
на водосбора този дисбаланс е още по-
голям. На обработваемите земи се падат 
82% от територията, а на тревите 9%. Горите 
са едва 1.7%, а тяхната роля за регулиране 
на повърхностния отток е най-голяма.
Влиянието на физическите характеристики 
на водосбора силно се променят при 
наличие на язовири, особено по-големи. 
В случая това е яз. Трояново, затова нека 
анализираме неговото значение за размера 
на повърхностния отток. Язовир Трояново 
събира водите от горната част на водосбора 
на р. Чукарска, където се формира по-голяма 
част от оттока и където гъстотата на речната 
мрежа е значително по-голяма в сравнение 
с долната част на водосбора (територията 
защрихована в синьо, на първата карта 
отляво надясно). След яз. Трояново до с. 
Равнец, р. Чукарска не приема значими 
притоци и има транзитен характер. Това 
означава, че в случай на обилни валежи, 
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идващо от главната река от язовира.
По отношение на картите на опасността от 
наводнения, които Басейнова дирекция 
Черноморски район (БДЧР) публикува 
тук: http://qgiscloud.com/purn/map/, село 
Равнец е включено в район със значителен 
потенциален риск от наводнения (РЗПРН). 
Изчислената заливна територия не съвпада 
точно със случилото се на 25-ти октомври. 
Причината за това е липсата на точен цифров 
модел на релефа, а също така и подцененото 
влияние на левия приток на Чукарска река.

КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ВСЪЩНОСТ?

регулиращата оттока роля на яз. Трояново 
е от изключителна важност - да спре по-
голямото водно количество генерирано 
в горната част на водосбора. Върху 
бедствената ситуация в с. Равнец влияние 
оказва освен главната Чукарска р. и по-
големия нейн ляв приток. Той започва от с. 
Винарско, има почти транзитен характер до с. 
Равнец, преминава през него и се влива в р. 
Чукарска след селото. В горната част на този 
приток има изградени 6 микроязовира. Не 
знаем какъв е техния капацитет да задържат 
водното количество генерирано от проливни 
дъждове, но от спътникови снимки преди 
наводнението виждаме, че 4 от тях са изцяло 
или частично пълни, съдейки по размера на 
водното им огледало. Няма информация, а и 
на спътниковите снимки след наводнението 
не се вижда тези язовири да са аварирали в 
резултат от проливния дъжд. Размерът им 
обаче е малък, за да предизвикат голямата 
приливна вълна застигнала селото и идваща 
от този приток на р. Чукарска. Факт е обаче, че 
във водосбора на този приток се е формирал 
повърхностен отток, който е преминал през 
селото с височина на вълна от 1.5 м. По 
отношение на размера на водното огледало 
на самия яз. Трояново, отново от сателитни 
снимки преди и след наводнението виждаме, 
че нивото му се е покачило значително, но 
и след събитието не е бил изцяло пълен. Не 
знаем какво водно количество от язовира е 
било изпускано по време на наводнението, 
но е факт, че висока приливна вълна идва 
в селото и откъм главната р. Чукарска. 
Напълно е възможно тя да се дължи на оттока 
образуван във водосбора под яз. Трояново, 
както се е случило в съседния приток. Но тук 
е било съчетано с голямо водно количество

Нивото на р. Чукарска преди с. Равнец е било 
високо, независимо от задържането, което 
прави яз. Трояново - тук предполагаме, че 
тъй като язовира не е бил пълен е успял да 
задържи голямо количество вода идващо 
от горната част на водосбора. Разстоянието, 
което водата преминава от яз. Трояново до 
с. Равнец е около 10 км, за което приема 
от двете си страни силния склонов отток, 
генериран от екстремното количество дъжд, 
което се изсипва. На терен личат големите 
ровини образувани по склоновете на р. 
Чукарска, набраздили обработваемите земи. 
Една от тези ровини, непосредствено преди 
селото опира в главния път, подкопава го 
и наводнява околната територия. Главната 
река продължава надолу, като залива най-
ниските части на селото. Немислимо е какво 
би станало ако яз. Трояново аварира или му 
бъдат изпуснати рязко водите. Бедствието в 
с. Равнец не е дошло обаче само от главната 
река, а и от левия й приток, който преминава 
в СИ част на селото. Нивото на приливната 
вълна там е било на 1.50 м над нивото на 
пътя и буквално е отнесла всичко по пътя си.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ВОДОСБОРИТЕ НАД СЕЛАТА 
ПОЛСКИ ИЗВОР И ЧЕРНИ ВРЪХ
Селата Полски извор и Черни връх се намират 
в община Камено и са с население съответно 
420 и 731 жители (източник НСИ, текуща 
демографска статистика към 31.12.2016 г.). 
Това са другите две населени места, в които 
материалните щети бяха най-големи, имаше и 
три жертви. Селата се намират във водосбора 
на Малджийско дере, което се влива директно  
в яз. Мандра. Село Полски извор се намира в 
долната част на водосбора на Малджийско 
дере. След селото реката продължава на 
изток, където прави остър завой на 90 градуса, 
преминава през теснина и в южна посока се 
влива в яз. Мандра. Непосредствено преди 
завоя в Малджийско дере отляво се влива 
малко дере, спускащо се стръмно от с. Черни 
връх. Площта на водосбора поотделно над с. 
Полски извор е 16.6 кв.км, а над с. Черни връх 
- едва 4.66 кв.км, а общата площ на водосбора 
след вливане на чернивръшкия приток е 
30.86 кв.км. Формата на водосбора е силно 
асиметрична с преобладаване на лявата 
половина, която е 84% от целия водосбор. 
Левите склонове са полегати и се спускат 
плавно към главната река, която в рамките 
на целия водосбор приема само три притока, 
които нямат постоянен отток през годината. 
Всичко това идва в подкрепа на тезата, че този 
малък водосбор не предполага формирането 
на голям повърхностен отток. Това обаче 
се е случило в следствие на проливния 
дъжд на 24-ти срещу 25-ти октомври, 
който е причинил същинско бедствие.
По отношение на наклона на склоновете, 
ситуацията в двете села е различна. Село 
Полски извор се намира на левия бряг 
на Малджийско дере. В северна посока 
надморската височина от 30 м н.в. на брега 
на Малджийско дере се покачва до 50 м в 
горната част на селото и достига до 80-90м 
при вододелната линия. Ситуацията при 
с.Черни връх е различна - селото е построено 
на двата бряга на стръмно дере, което започва 
почти от вододелната линия и до вливането 
си в Малджийско дере има дължина от едва 
2.1 км. Къщите са построени по склоновете 
на дерето, но има и няколко в най-ниската 
му част, както и група къщи в ниската

територия непосредствено преди 
вливането му в Малджийско дере. 
Те именно са пострадали най-силно.
По отношение на влиянието на почвената 
покривка, смятаме че тя е от значение 
единствено за с. Полски извор. Не влияе 
при формирането на оттока за с. Черни 
връх, защото по-големите наклони, както 
и застрояването, са факторите които 
предопределят формирането на оттока тук. 
Водосборът на с. Полски извор е зает почти 
изцяло от излужени чернозем смолници. 
Както написахме и за с. Равнец, тези почви 
са с неблагоприятен воден режим, при валеж 
горните хоризонти се преовлажняват и имат 
ниска водопропускливост в дълбочина.
Считаме, че след количеството на валежите, 
типа на земното покритие е изиграло 
съществена роля при формиране на 
повърхностния отток. Водосборът на с. 
Полски извор е зает изцяло с обработваеми 
земи - възможността им да задържат в една 
или друга степен валежите е била нищожна. 
Предполагаме, че почти целия дъжд е поел 
по склоновете надолу към Малджийско 
дере. За това свидетелстват и огромните 
ровини, видими на спътникова снимка след 
наводнението. При с. Черни връх ситуацията 
е била различна - билните части на 
водосбора над селото са заети с кариера, под 
нея има малка ивица с тревна растителност, 
а след нея надолу по склона обработваеми 
земи. И тук, както и при с. Полски извор 
падналия дъжд се е превръщал почти изцяло 
в склонов отток. Улиците в селото само 
са концентрирали падналия валеж и са го 
насочвали бързо към най-ниската точка.
По отношение на наличието на язовири 
и влиянието им върху събитията в селата 
може да се каже, че наводнението в тези 
села не е свързано с аварирали язовири. 
Във водосборът има 5 малки язовира, които 
на спътникови снимки преди наводнението 
се вижда, че са пресъхнали. Местни хора ни 
споделиха, че не функционират от години.
По отношение на картите на опасността 
от наводнения, които Басейнова дирекция 
Черноморски район публикува тук: http://
qgiscloud.com/purn/map/, селата Полски 
извор и Черни връх не са включени в РЗПРН.
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КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ВСЪЩНОСТ?

Нашето мнение е, че падналите валежи са 
наистина екстремни. Това е в комбинация 
с факта, че обработваемите земи, като 
преобладаващ тип земно покритие само 
са спомогнали за почти пълното им 
трансформиране в повърхностен отток. В 
рамките само на 2.5 км, които Малджийско 
дере изминава от извора си до с. Полски 
извор, успява на събере такова количество 
вода, че преминава през селото с вълна с 
височина над 1.5 метра. За това свидетелстват 
мокрите петна по сградите и останките носени 
от водата и закачени по дървета и стълбове. 
Около коритото на реката има тясна ивица 
тревиста растителност, а след нея започват 
дворовете с къщи от едната страна на брега, 
а от другата - обработваеми земи. Силата на 
приливната вълна е довела до подкопаване 
на речния бряг и образуване на ровини, които 
са се развили нагоре по склоновете. Но в с. 
Полски извор не са засегнати само къщите в 
съседство с Малджийско дере. Наводнението 
е дошло и от суходолията (голяма част от

които са били заравнени от обработваеми 
земи) спускащи се директно в селото. 
Едно от тях е преминало през стопански 
сгради и къщи от двете страна на главния 
път и буквално е заравнило дворовете. В 
с. Черни връх бедствието е било не по-
малко. Обилния дъжд се е спуска бързо по 
сравнително по-стръмните склонове, първо 
през обработваемите земи, а след това и 
през самото населено място достига най-
ниските му части. Там вълната с височина 
отново над 1.5 м (според местни хора) 
помита първите къщи и след това достига 
до равната част непосредствено преди 
вливането си в Малджийско дере. Точно 
там се случва и най-голямата трагедия - 
възрастно семейство загива. Това място е 
много опасно в случай на проливни дъждове 
и наводнения, защото е събирателна точка на 
три реки - Малджийско дере, левия й приток 
от с.Черни връх и друг ляв приток спускащ 
се транзитно от север. На този приток има 
язовир, но той преди и след наводнението 
е празен, според местни - не функционира.
Действително има много какво да се прави 
по отношение на превенцията срещу 
наводнения в най-различни аспекти. Но 
бъдейки точно на това място, в нас възникна 
въпроса защо тези къщи са построени на 
това място. Включително и в с. Полски 
извор видяхме къщи построени на десния 
(по-нисък) бряг на реката, буквално на 
нейното ниво. По време на наводнението 
тези къщи са били залети. Няма технически 
мероприятия, които да спасят тези имоти 
и хората в тях. Правилното планиране 
на територията би следвало да изключва 
строеж на жилищни сгради в заливната 
тераса на реките. Правилното планиране на 
територията включва и баланс между горска, 
тревна, обработваема и урбанизирана земя. 
Преобладаването на обработваемите земи, 
без наличие на гора е сигурна предпоставка 
за наводнения. При въпроса дали ако имаше 
повече гори в този водосбор, бедствието 
щеше да бъде избегнато? Вероятно 
мащабът му щеше да бъде различен.
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ЕРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ - 
РОВИНИ ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ 
НА СЕЛАТА ПОЛСКИ ИЗВОР И 
ЧЕРНИ ВРЪХ

В резултат на силните валежи и бързото 
изваляване на големи количества вода, в 
земеделските територии са се образували 
многобройни ровини и оврази. Това е 
характерно и за трите водосбора, но най-
ясно е забележимо във водосбора на 
Малджийско дере при с. Полски извор.

КАКВА Е РАВНОСМЕТКАТА СЛЕД 
НАВОДНЕНИЕТО?

Дължина на съществуващите реки в този 
водосбор, включително пресъхващи и 
суходолията е 17 км. Това са изключително 
малки реки, които през по-голямата част 
от годината са пресъхнали, като достигат 
максимална ширина до 2-3 метра при 
пълноводие. Само за няколко часа през 
нощта на 24-ти срещу 25-ти октомври 2017 
г. са се появили ровини с обща дължина 22 
км. В това число сме включили само най-
големите и широки ровини с ширина между 
10 и 100 метра. Такава е и ширината (100 
м) на основната река достигаща моста на с. 
Полски извор по време на наводнението.

Спътниковите снимки на засегната 
територия, заснети непосредствено след 
наводнението, са ценен източник на 
информация за обхвата на развитието на 
ерозионните процеси и могат да помогнат 
при предприемането на превантивни, 
противоерозионни и брегоукрепващи 
дейности в рамките на целия водосбор.

Ровини, образувани след наводнението, подкопават 
път трети клас (7909), непосредствено преди с. 
Равнец. На снимката вдясно е показана обширната 
наводнена територия над пътя.
Снимки: GEO Polymorphic Cloud

Сравнението между двете снимки показва ясно 
появилите се над 20 км ровини с ширина между 10 и 
100 метра, които буквално са потопили под вода с. 
Полски извор.
Източник на спътникови изображения:
www.sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home
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КАК ВЪЗНИКВАТ РОВИНИТЕ?

Ровините се образуват в резултат на 
разрушителната дейност на течащата 
вода, която се нарича ерозия. Тяхното 
формиране се дължи на настъпила промяна 
на локалния ерозионен базис. В долната 
част на ровината става подкопаване на 
бреговете и тъй като ерозията е регресивна, 
ровината започва развитието си нагоре по 
склона към изворните части на водосбора 
срещу водното течение. Ровината е 
активна докато не достигне профила си на 
равновесие, т.е. когато във всяка негова 
точка ерозията е равна на акумулацията.

Проливните валежи от 24-ти срещу 
25-ти октомври, паднали върху не 
особено устойчивите обработваеми 
земи, са захранили речните долини 
и суходолията с голямо количество 
вода, което е подкопало бреговете им. 

Промяната на локалните ерозионни базиси 
е довело до образуване на широки ровини, 
през които е текло огромно количество вода.

При развитието си някои от тези ровини 
са достигнали до пътища, които лесно 
са се подкопали. Такива са пътищата 
между селата Братово и Полски извор, 
между Полски извор и Черни връх, при 
с. Равнец и др. Когато населените места са 
разположени в близост до река (Полски 
извор, Равнец), ровнините са преминали 
директно през тях, транспортирайки голямо 
количество вода и наносен материал, 
разрушавайки това, което срещат по пътя си.

Ровини, дълбоки над метър и широки в долната си 
част до няколко десетки метра, образувани след 
наводнението сред обширните обработваеми земи 
над с. Полски извор
Снимки: GEO Polymorphic Cloud
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ВОДОСБОРА НАД СЕЛО 
ЛИВАДА

Село Ливада се намира в община Камено 
и е с население 268 жители (източник 
НСИ, текуща демографска статистика към 
31.12.2016 г.). В селото са били заляти къщите 
в непосредствена близост от двете страни на 
реката, като най-пострадали са имотите по 
десния по-нисък бряг, има и една жертва. 
Селото се намира в долната част на водосбора 
на малкия Татарски дол, който се влива като 
ляв приток в Русокастренска река. Площта на 
водосбора е малка - едва 28.5 кв.км, а средната 
надморска височина е 65 м. Водосборът 
е асиметричен с преобладаване на лявата 
половина, съставяща 80% от площта на целия 
водосбор. Най-дългата река във водосбора 
е безименно дере, което води началото си 
от северозападната му част. Татарски дол се 
явява ляв негов приток, който заедно с още 
един ляв приток се вливат в главната река 
непосредствено преди с. Ливада. Вливането в 
главната Русокастренска река става на около 
1.3 км от последните къщи под с. Ливада. Затова 
може да се каже, че Русокастренска река не е 
оказала влияние върху водите в Татарски дол, 
като ги е подприщила, т.е. Русокастренска 
река не е повлияла върху наводнението 
в с. Ливада. Теренните наблюдения 
потвърдиха анализа ни, че голямата 
приливна вълна е дошла от Татарски дол.

По отношение на наклона на склоновете, 
за целия водосбор те са полегати, липсват 
стръмни участъци. От вододелната линия, 
която се намира приблизително между 
100 и 70 м н.в. до първите къщи на селото, 
намиращи се на около 30 м н.в., склоновете 
се спускат плавно без резки наклони. Самото 
село се намира в ниската и равнинна част 
на водосбора, непосредствено преди 
заливната тераса на Русокастренска река.

Почвената покривка на водосбора е 
представена почти изцяло от излужени 
чернозем смолници. Подобно на водосбора 
на с. Полски извор, за този са валидни 
същите характеристики по отношение 
на почите. Вариации на алувиалните 
почви има по долините на реките.

И тук, както и при водосбора на с. Полски 
извор смятаме, че след количеството на 
валежите, типа на земното покритие е 
изиграло съществена роля при формиране 
на повърхностния отток. Водосборът на с. 
Ливада е зает почти изцяло с обработваеми 
земи - 95% от общата площ, а тяхната  
възможност да задържат в една или 
друга степен валежите е била нищожна. 
Предполагаме, че почти целия дъжд е поел 
по склоновете надолу към село Ливада.

По отношение на наличието на язовири 
и влиянието им върху наводнението в с. 
Ливада, може да се каже, че последното 
не е свързано с аварии на язовири. Във 
водосбора има 8 малки язовира, които са 
разположени в горните течения на реките 
във водосбора. По-големи са яз. Татарски дол 
на едноименната река и яз. Георгиево на ляв 
нейн приток. По данни от спътникови снимки 
заснели територията непосредствено преди 
и след наводнението е видимо, че язовирите 
са празни, а за язовирите Татарски дол и 
Георгиево е видимо, че са със скъсани язовирни 
стени, т.е. не са оказали влияние на събитията.

По отношение на картите на опасността 
от наводнения на Басейнова дирекция 
Черноморски район (БДЧР), са 
публикувани тук: http://qgiscloud.com/
purn/map/ Село Ливада е включено в 
РЗПРН и изчислената заливна територия 
сравнително точно представя ситуацията 
от 25-ти октомври. Обхвата на залятата 
територия съвпада с тази при вероятност 
от наводнение веднъж на 1000 години.
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КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ВСЪЩНОСТ?

с. Ливада - Мокрите следи по стените на 
къщата показват докъде е стигнала водата при 
наводнението.
Снимки: GEO Polymorphic Cloud

с. Ливада - Улицата, непосредствено до Татарски 
дол е била напълно залята и след наводнението е 
покрита с тиня и земна маса.
Снимки: GEO Polymorphic Cloud

Татарски дол преминава през с. Ливада. Поглед от моста над реката в посока надолу по течението. На 
снимката вляво е показано речното корито известен период от време преди наводнението, а на снимката 
вдясно - една седмица след него.
Снимки: Google Street View, Geopolymorphic Cloud.

Според нас механизмът е идентичен с този 
в с. Полски извор. Екстремното валежно 
количество, в комбинация с подстилащата 
повърхност от обработваеми земи са довели 
до почти пълното трансформиране на 
валежите в повърхностен отток. Най-дългият 
приток във водосбора има дължина от 9.5 
км до селото, но успява да събере такова 
количество вода, че достига селото като 
широка 200 метра пълноводна река. Толкова 
е широка и речната тераса, която дели селото 
на две половини. Височината на водата обаче 
е била над 1.5-2 м. Тя е била подприщена от 
минаващия над реката главен път в селото. 
Голямо значение има и факта, че трите най-
големи и единствени реки във водосбора се 
вливат една в друга в близко разстояние и 
то точно над с. Ливада. Приливната вълна е 
заляла първия ред къщи от двете страни на 
реката с височина над 1.5 метра, за което 
свидетелстват мокрите петна по сградите. 
Дворовете на къщите са пълни с тиня.
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ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗАЛИВНИТЕ 
ТЕРАСИ
Силните дъждове от 24-ти срещу 25-ти 
октомври причиняват наводнения на къщи, 
дворове и улици в повече от десет населени 
места. В някои от тях освен падналия дъжд, 
причината за наводнението са реките, 
които са ги заляли - Ливада, Равнец, Полски 
извор, Черни връх. При посещението 
ни на място ни направи впечатление, че 
някои от пострадалите къщи са строени 
непосредствено в заливната тераса на 
реките. Защо и с какви разрешения те са 
били построени именно там е неизвестно.

КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ 
ТЕРИТОРИИ, СПОРЕД КАДАСТРАЛНАТА 
КАРТА?
Справка в кадастрално-административната 
информационна система на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър (АГКК) ни 
показа, че най-силно пострадалите сгради 
в с. Черни връх са построени върху земи с 
начин на трайно ползване “за земеделски 
труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ)”. За с. Полски извор все още не е 
създадена кадастрална карта и от старата 
карта на възстановената собственост 
видяхме, че няколкото къщи, разположени 
в заливната тераса са построени върху 
бивши ниви, а други върху “територии, 
заети от населени места извън регулация”.

КЪДЕ СЕ НАМИРАТ ЗАЛИВНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ?

Застрояването в речните тераси е проблем, 
който от една страна при наводнения води 
до сериозни материални щети и човешки 
жертви, но от друга страна възпрепятства 
оттичането на водата. Тук не става въпрос 
само за къщи, но и за други постройки, 
пътища, неоразмерени мостове и др.

В България определянето на заливните тераси 
не е направено, въпреки многократните 
опити за това. Една от причините е липсата на 
достатъчно точен и актуален цифров модел 
на релефа (ЦМР), който може да се направи 
само с лидарно заснемане. България е една от 
малкото страни в Европа, която не притежава 
такъв ЦМР въпреки, че процедурите за 
създаването му започнаха преди 10 години.

с. Черни връх - къщите на снимките се намират 
в непосредствена близост до речното легло и при 
наводнението са били заляти. На снимката вдясно 
къщата е построена в самото корито на дерето.
Снимки: GEO Polymorphic Cloud

с. Полски извор - къща, построена в заливната 
тераса на Малджийско дере.

Не могат да бъдат направени точни 
хидроложки и хидравлични модели за 
определяне заплахата от наводнения 
без наличие на точни входни данни.
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ЯЗОВИРИТЕ ВЪВ 
ВОДОСБОРИТЕ И ТЯХНОТО 
СЪСТОЯНИЕ
При всяко възникнало наводнение, като 
основен причинител се сочат язовирите и 
проблемите с тяхното хидро-техническо 
състояние и собственост. Масовият строеж 
на язовири и микроязовири в България 
започва през 50-те години на миналия век, 
като към края на 60-те години страната се 
нарежда на едно от първите места в света по 
брой на язовирни стени. Микроязовирите 
са изграждани с цел напояване на 
земеделските земи, като събират валежните 
количества при сезоните с максимуми във 
валежите, а така също и за риборазвъждане.

КАКЪВ Е БРОЯ НА ЯЗОВИРИТЕ?

Въпреки многото статии и новини по темата, 
едва ли има някой, който да знае точния 
брой на всички язовири и микроязовири в 
страната. На база на спътникови изображения, 
военни и стопански топографски карти за 
водосборите на р. Средецка, Русокастренска 
и Айтоска картирахме всички стоящи водни 
обекти - изкуствено изградени и естествени 
такива. Броят на язовирите в тези водосбори 
изградени до 2017 г. е 246 - общо големи 
язовири и микроязовири. Според военните 
топографски карти и изображения от Land-
sat 5, между 1984 г. и 2017 г. са създадени 
нови 22 язовира с площ на водното огледало 
на всеки от тях по-малка от 40 хил. кв.м.

КАКВО ПРАВИМ НИЕ?

На база на наличните изображения Geo-
Polymorphic създава база данни на стоящите 
водни обекти в цялата страна - езера, язовири, 
микроязовири и др. водоеми. Базата данни се 
допълва постоянно с информация свързана 
с няколко основни групи показатели, а 
именно местоположение, обща информация 
за година на построяване, предназначение, 
морфометрични, хидротехнически, химични, 
физикохимични и биологични показатели. 
Базата данни се структурира така, че да е 
удобна за ползване от различни експерти и 
прилагана в разнообразни анализи и справки.

КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА 
ЯЗОВИРИТЕ В НАВОДНЕНАТА 
ТЕРИТОРИЯ?
На база на снимките от Sentinel 2 от 20.10. 
и 02.11.2017 г. направихме статистика за 
състоянието на язовирите преди и след 
наводнението, съдейки по водното им 
огледало. Спътниковите изображения от 
серията Sentinel, особено с използването на 
радарния Sentinel 1, могат да предоставят 
информация за това кои язовири са били 
източени преди наводнение и могат 
потенциално да служат като ретензионен обем 
за високи води. От тези изображения също 
така може да се съди и за това кои язовири 
не са спазили предписанието за източване 
при предупреждение за големи валежи.

От всичките 246 язовира в трите водосбора 
към 20.10.2017 г., 107 са изцяло пресъхнали 
(повечето от тях са със скъсани язовирни стени, 
преудълбани канали на изпускатели и др.), 
67 са изцяло пълни, а 72 са частично пълни.

След наводнението броят на изцяло 
пресъхналите се увеличава с 1 - яз. 
Чотората. Броят на изцяло пълните язовири 
вече е 85, а на частично пълните - 53.

На снимката се 
вижда големия яз. 
Трояново, който 
е бил полупразен 
на 20.10.2017 г. и 
е поел част от 
високите води на 
25-ти октомври. 
Под с. Трояново е яз. 
Чотората - пълен 
на 20.10. и изцяло 
празен на 02.11.2017

Създаването на референтна база данни 
на язовири и микрозовири с използване на 
спътникови изображения с много висока 
разделителна способност или самолетно 
аерофото заснемане и последващия 
мониторинг на състоянието им със 
спътникови изображения от Sentinel 1, 2 е 
едно оптимално решение за съставянето 
на пълна картина за язовирите в страната.
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ЯЗОВИР ЧОТОРАТА - ИСТОРИЯ 
НА БАЗА СПЪТНИКОВИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Язовир Чотората е един от язовирите 
построени в периода между 50-та и 60-та 
година на миналия век. За това свидетелства 
и снимката от разсекретените данни от 
американските военни спътници от 1968 г. 

На снимката от 20.10.2017 г. от Sentinel 
2, 5 дни преди наводнението, както и от 
23.10.2017 г. от радарния Sentinel 1, ясно се 
вижда, че язовира е бил пълен с обща площ 
от около 45 000 кв.м. Военните топографски 
карти от 1985 г. посочват височина на 
стената 11 метра, това показа и нашето 
посещение на място. Средната дълбочина на 
язовира е малка, около 2 м, което означава, 
че в момента на наводнението в него е 
имало приблизително 100 хил.куб.м вода.

Източник на спътникови изображения:
www.usgs.gov/
www.sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home

ЯЗОВИР ЧОТОРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Язовир Чотората е функционирал от 
създаването си до 1983 г., което се вижда на 
снимките от Landsat 3 и 5 на стр. 30. Язовирът 
е пълен през 1982 г., но през 1984 г. вече е 
празен. Поради по-малката разделителна 
способност на тези спътници не могат да се 
дадат детайли за състоянието на язовирната 
стена и причината, поради която язовира 
е бил изпразнен. След като проследихме 
наличните изображения през годините, 
установихме, че язовира е останал празен 
до 2012 г. На снимки от DigitalGlobe от 2011 
г. ясно се вижда, че язовирната стена е 
разрушена и реката преминава свободно 
през нея. Аерофото снимка от 2012 г. показва 
вече новопостроената язовирна стена,

която е изградена най-вероятно в рамките на 
същата година. На изображението от Pleyades 
от септември 2013 г. язовирът вече е пълен 
и функционира до 25.10.2017 г. Разрушената 
язовирна стена и празният язовир могат 
да се видят на изображенията от Sentinel 
1, 2 и Landsat 8 от дните непосредствено 
след наводнението - 27-30.10.2017 г.

ИМА ЛИ МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ 
СВЪРЗАНИ С ЯЗ. ЧОТОРАТА?

Потърсихме информация за причината за 
разрушената язовирна стена между 1983 и 
2011 г. в Предварителната оценка за риска 
от наводнения на БД Черноморски район, в 
списъка с миналите наводнения наличен на:
www.bsbd.org/bg/index_bg_2934486.html
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За с. Трояново се съобщава за 5 наводнения 
през годините 2005, 2009 и 2010 г. без 
известни причини и подробности.
Проверихме за наводнения в периода около 
1983 г. и се оказа, че през септември 1983 
г. е имало наводнение съобщено за гр. 
Камено, с. Русокастро и с. Ливада - същите 
населени места, които са засегнати и при 
сегашното наводнение. След разговори 
с местни жители стана ясно, че това 
наводнение се помни от всички. Причината 
е, че тогава язовирната стена на яз. 
Чотората се е скъсала и високата вода от р. 
Хаджиларска вливаща се в р. Русокастренска 
за секунди е щяла да отнесе автобус с деца 
от близкото социално заведение, като 
шофьорът е успял да качи автобуса на 
близкото възвишение - днес историческа 
забележителност “Червената крепост” на 2 
км северозападно от с. Русокастро. Хората 
ни разказаха, че освен споменатите по-
горе села, тогава са пострадали и много 
други. В централните части на с. Тръстиково 
например водата е била над 2 метра.
Описанието на това наводнение прилича 
много на това от 2017 г. И въпреки, че 
причината за наводнените села тогава по 
р. Русокастренска, както и другите села в 
Бургаска област да нямат нищо общо с яз. 
Чотората, остава открит въпроса защо след 
като веднъж наводнение е предизвикало 
скъсване на стената преди 30 години, тя 
отново е била възстановена, за да бъде 
скъсана пак през 2017 г. При посещението ни 
на място беше съвсем видно, че скъсването е 
станало на новоизградения насип през 2012 г.
Причината за анализа за яз. Чотората е 
единствено с цел да покажем, че наличните 
вече свободни в интернет спътникови 
изображения дават ценна информация 
за историята на земното покритие - в 
частност язовирите, и те могат да бъдат 
използвани в последващите анализи 
и планове за риска от наводнения.

КАКВА Е ВРЪЗКАТА НА ЯЗ. ЧОТОРАТА 
С НАВОДНЕНИЯТА В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА?

Ден след това експерти на място установиха 
“по топографски карти”, че това не е така.
При наличието на много географски 
реферирана информация, спътникови снимки 
и др. е напълно ясно, че яз. Чотората няма 
нищо общо с наводненията в селата Равнец, 
Полски извор и Черни връх, защото той се 
намира в друг водосбор. Язовирът не може 
да причини и щетите настъпили в с. Ливада 
и с. Тръстиково поради следните причини:
Яз. Чотората е малък микроязовир. Два 
дни преди наводнението е бил с площ на 
водното огледало 45 хил. кв.м и обем близо 
100 хил.куб.м. За часовете след полунощ 
на 25-ти октомври само от склоновете 
граничещи с язовира и от водосбора 
над него се е спуснало количество вода, 
способно да запълни няколко пъти 
язовира и то със скорост независима от 
наличното изпускателно съоръжение.
Разстоянието от язовира до с. Ливада е 
16 км, като водата изтекла от язовира 
чрез дерето под него след 6 км се влива в 
р. Русокастренска и следват още 10 км в 
широката около 600 м речна долина. Едва ли 
р. Русокастренска е оказала подприщващо 
влияние върху р. Татарски дол, предвид 
силата на водата, която се е спускала от 
него. Освен това количеството на водата в 
язовира е няколко стотин пъти по-малко 
от формиралия се повърхностен отток във 
водосбора на р. Русокастренска до с. Ливада.
Въпреки това трябва да се отбележи, 
че скъсването на язовирната стена на 
яз. Чотората е станало именно в новия 
насип изграден през 2012 г., с който 
функциите на язовира са възстановени.

В първите дни след наводнението в медиите 
се съобщи, че скъсването на язовирната 
стена на яз. Чотората е причинило 
тежките поражения надолу по течението 
- материалните щети и човешки жертви.

Източник на спътникови изображения:
www.sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home
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ЯЗОВИР ЧОТОРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ - ПОГЛЕД ЧРЕЗ СПЪТНИКОВИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Яз. Чотората - Състояние в периода 1982 - 2017 г.
Използвани изображения: Landsat 3 (01.03.1982), Landsat 5 (07.09.1984), Аерофото (2012), Pleiades 
(05.09.2013), Sentinel 2 (20.10.2017), Sentinel 2 (30.10.2017)
Обработка на спътникови изображения и анализ: GEO Polymorphic Cloud
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ПУРН, ПУРБ И КАКВИ МЕРКИ 
СА ПРИЕТИ В ПОСТРАДАЛИТЕ 
ТЕРИТОРИИ
През 2011 г. започна прилагането на 
европейската директива за риска от 
наводнения: http://ec.europa.eu/envi-
ronment/water / f lood_r i sk/ implem.htm  
Етапите, през които премина докладването 
по Директивата бяха: предварителна оценка 
за риска от наводнения, определяне на 
районите със значителен риск от наводнения, 
картиране на заплахата и риска от наводнения 
и набелязване на мерки за намаляване риска 
от наводнения. Пълният доклад за ПУРН на БД 
Черноморски район може да бъде намерен тук:
www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html 
В рамките на предварителната оценка за 
риска от наводнения бяха определени на 
база на исторически данни населените места, 
в които е имало значими наводнения или 
на база моделиране - къде може да настъпи 
бъдещо такова наводнение (на картата са 
представени с точки в червен цвят). Не 
случайно почти всички населени места в 
района влизат в този списък. Освен по-старите 
наводнения през 80-те и 90-те години, са 
описани и много по-скорошни - след 2000 г.
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Не всички значими наводнения според 
Методиката за определяне на райони със 
значителен потенциален риск от наводнение 
(РЗПРН) са достатъчни, за да се определи 
един район като РЗПРН - от значение е 
дали се заливат населени места, критична 
инфраструктура, индустриални зони или 
защитени територии. В последващия анализ 
за разглежданите водосбори на реките 
Русокастренска, Чукарска, Малджийско 
дере и Айтоска са определени 5 РЗПРН - 
два от тях са именно в най-пострадалите от 
наводнението през 2017 г. територии - с. 
Равнец и р. Русокастренска от с. Сърнево, 
през с. Русокастро, с. Ливада до яз. Мандра 
(представени с червена линия на картата).
www.bsbd.org/bg/index_bg_2934486.html
Защо с. Трояново не е включено в РЗПРН на 
р. Русокастренска не е ясно, при положение, 
че има 3 значими наводнения и още 
няколко такива възникнали в по-далечни 
години. За всички РЗПРН в следващия 
етап от приложение на Директивата за 
наводнения са изготвени карти за заплахата 
и риска от наводнения при период на 
повторяемост 20, 100 и 1000 години:
w w w . b s b d . o r g / b g / k a r t i _ n a _ z a p l a -
h a _ i _ r i s k _ o t _ n a v o d n e n i a . h t m l 
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КАКВО ДРУГО ОТНЕСЕ 
НАВОДНЕНИЕТО?

Преките материални щети и човешки жертви 
причинени от наводнението в населените 
места и в териториите, през които преминава 
високата вълна, не са единствените 
неблагоприятни последици от това събитие. 
Спътниковите изображения заснети след 
наводнението ясно показват твърдите наноси 
навлезли в яз. Мандра от Русокастренска река 
и другите реки притоци на язовира. Жители на 
с. Черни връх ни разказаха, че водата е била 
толкова силна, че автомобилите им са били 
завлечени на километри надолу по деретата.
В този случай спътниковите изображения 
биха могли да се ползват и за операции по 
търсене на изчезнали хора. На тях ясно се 
виждат наносите, които са в язовира и тяхното 
движение на 27.10. и постепенното им отлагане 
по южния бряг на яз. Мандра. На 1.11 именно 
в този район до с. Димчево беше намерено 
тялото на изчезналата жена от с. Черни връх.
По-невидими обаче са разтворените и 
диспергирани вещества, постъпили с 
високата вода в язовира, а оттам и в Черно 
море. На снимката от Landsat 8 от 27.10. 
теченията в язовира носещи турбулентни 
води от реките, както и повърхностния 
отток на черноморските реки видим на 
изображението от MODIS един ден след 
наводнението, не са нищо друго, а наносен 
материал от ерозираните земеделски земи.

Окончателните дейности по изпълнение 
на Директивата са съставянето на План за 
управление риска от наводнения с разписване 
на съответните мерки за неговото намаляване.
w w w . b s b d . o r g / U s e r F i l e s /
F i l e / P U R N / P U R N _ P r i l _ 1 8 . p d f 
Основните определени мерки за всеки РЗПРН 
са свързани с увеличаване проводимостта 
на реките в населените места, изграждане 
на диги, отводнителни системи и други 
структурни мерки. От 7-те мерки за РЗПРН 
Русокастренска река, само една е свързана с 
дейности по намаляване на повърхностния 
отток, като тя е обща без конкретизиране 
на мястото на прилагане, а именно:
“Ограничаване на ерозията на уязвимите 
участъци от брега и на заливаемите 
тераси на уязвими речни участъци чрез 
залесяване с храстовидна и дървесна 
растителност и други строителни методи, 
разсаждане на издънки и преплитане 
на клони, и други биологични методи”.
Използването на архивни спътникови 
изображения след настъпване на наводненията 
е от изключително значение за определяне 
на точните места за прилагането на такива 
мерки, които да доведат до намаляване 
на високите вълни в населените места.
При следващо обновяване на ПУРН, на 
случилото се на 25.10.2017 г. трябва да 
се обърне много по-голямо внимание, 
защото е ясно, че нито корекциите, нито 
почистването на речните корита, ще намали 
вероятността от поройни наводнения. При 
възникването на последните, дори всички 
технически мероприятия да бъдат изпълнени, 
едва ли ще успеят да поемат подобни 
високи води, както през октомври 2017 г.
Планирането на риска от наводнения 
е неразделна част и от Плановете за 
управление на речните басейни (ПУРБ). 
Двата документа се разработват неразделно 
и разработените мерки в тях са съгласувани 
www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html
Почти всички водни тела във водосборите 
на яз. Мандра и Бургаското ез. са в умерено 
или лошо екологично състояние, а самите два 
водоема са в много лошо такова. Основните 
показатели влошаващи тяхното състояние са 
съдържанието на азот и фосфор във водите 
с произход земеделието. Сред приетите 

мерки за подобряване химичното и физично 
състояние на водните тела (в рамките, на които 
се намират пострадалите от наводнението 
райони) са само такива като “контрол 
на използването на торове”, “контрол за 
съхраняването на торове”, “спазване на добри 
земеделски практики” и др. неструктурни 
и неконкретни мерки. Разсъжденията на 
тема връзката ПУРН-ПУРБ-Обща замеделска 
политика са единствено с цел обръщане на 
по-голямо внимание в следващите планове 
на мерките касаещи общи проблеми по 
отношение управление на територии, риск 
от наводнения, околна среда, земеделие.
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Източник на спътникови изображения:
www.usgs.gov/
www.sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home

ПРОБЛЕМЪТ С ЕУТРОФИКАЦИЯТА НА 
ЧЕРНО МОРЕ

Когато в края на 90-те години работихме 
по оценка на еутрофикацията на Черно 
море с използването на спътникови 
изображения от CZCS, SeaWiFS, AVHRR и 
Landsat 5, констатацията беше за намаляване 
на еутрофикацията и подобряване на 
екологичното състояние на Черно море. 
Основната изтъквана причина беше колапса 
в интензивното земеделие в страните по 
долните течения на черноморските реки, т.е. 
намаление на най-важния лимитиращ фактор 
за развитие на фитопланктона - биогените.
Без да коментираме сегашното състояние 
на морето и да се задълбаваме сериозно с 
проблема, само ще споменем възвръщане 
на пълния потенциал на интензивното 
земеделие, то отново се субсидира, 
окрупняването на земите, субсидира се 
използването на торове, а реалните мерки 
за ограничаване на оттока от земеделските Източник на данните: www.marine.copernicus.eu/

земи са незначителни. Например т.нар. 
“зелени плащания” по Общата земеделска 
политика на ЕС не дават очакваните резултати 
- за справка ПУРБ на Черноморски район и 
списъка с натоварването на водните тела.
Какво става след като оттока от такива големи 
земеделски площи навлезе в морето може да 
видим от продуктите на Copernicus Marine Ser-
vice - в случая дневни стойности на хлорофил 
- преди и след наводнението. Високите води 
след наводнението отмиват плодородни 
почви и вкарват тонове биогени в морето, 
мащаба сега е просто по-ясно видим.
С този кратък пример искаме да 
илюстрираме още веднъж необходимостта 
за комплексни мерки във водосборите, 
които освен за намаляване риска 
от наводнения ще допринесат и за 
намаляване негативното влияние на 
редица други проблеми за околната среда.
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ОБОБЩЕНИЕ
Шаблонният израз “Наводнения е имало, 
има и пак ще има.” е за съжаление 
верен. Намаляването на щетите от тях 
обаче е възможно, ако на този процес се 
погледне комплексно на ниво водосбор.
Според нас е погрешна или поне непълна 
практиката единствено на база определеното 
водно количество при екстремно събитие да 
се определят хидротехническите мерки, които 
да бъдат прилагани в дадено населено място. 
От една страна промените в климата обуславят 
непредвидими и много по-екстремни 
явления в сравнение с историческите данни 
от хидрометричните станции на база, на 
които са изчислени водните количества.
От друга страна борбата с наводненията 
само там, където преминава високата 
вълна не е достатъчна и отдавна не е 
единствената практика за справяне с този 
проблем. Трябва да се обърне внимание и 
на правилното земеползване в територите, 
където се акумулира водата (преди да 
е станала в количество, което не може 
да бъде спряно), и да се прилагат мерки 
които да забавят бързото й достигане 
до населените и други рискови места.
В този аспект при земеделски райони добър 
пример е Норвегия. Там т.нар. “зелени 
плащания” (част от земеделските субсидии 
целящи подобрение на биоразнообразието и 
околната среда), са обвързани и с намаляване 
загубата на биогени, ерозирането на почвата 
и повърхностния отток и се регулират освен 
на национало, и на регионално ниво според 
спецификите на всяка община и водосбор.
Създаването на задължителни буферни 
ивици - с тревна, храстова или дървесна 
растителност, влажни зони в пониженията 
на земеделските земи, оставянето на бали 
със слама в ровините, поставянето на 
бентове от дървесна или друга растителност 
в горските притоци и много други са малки, 
но ефективни мерки. Те имат многостранна 
функция - от една страна забавят времето, 
за което високите води достигат най-ниската 
точка на водосбора, където предизвикват 
наводнение, като намаляват пика на високата 
вълна поради по-бавното й оттичане. От друга 
страна повечето от тези мерки имат пряка 
връзка с повишаване на биоразнобразието. 

От трета страна спират ерозията, както и 
възпрепятстват отмиването на биогени и 
торове в реките, а оттам в морета и океани.
Може би на този подход е добре да бъде 
обърнато повече внимание, а не да бъдат 
въвеждани общоевропейки наредби, 
без отчитане спецификите на локално и 
регионално ниво. Такива мерки например 
в България е напълно възможно да бъдат 
прилагани в земеделски земи, тъй като, те 
са част от “зелените плащания”. Тъй като 
няма отчитане на регионални специфики, 
реално те не се прилагат - близо 100% 
от екологично насочените площи (ЕНП) 
в страната са или затревени територии, 
земи на угар или азотфиксиращи култури. 
В територии с по-голяма опасност от 
наводнения може би е добре да бъдат 
засилени и дори задължителни други ЕНП - 
увеличени буферни ивици, каскади от влажни 
зони в ровините и други от посочените 
по-горе мерки. Когато включим и ефекта 
им върху ерозия и задържане на биогени, 
тогава резултата ще бъде многопосочен. 
Само за справка - всички водни тела в 
разглеждания район според ПУРН 2016-2021 
са с риск от замърсяване с азот и фосфор.
В крайна сметка имаме три програми - 
ПУРН, ПУРБ и ОЗП, които могат да повлияят 
върху правилното земеползване така, 
че да бъде получен ефект - намаление 
риска от наводнения, увеличаване на 
биоразнообразието и намаление на 
дифузното замърсяване с биогени. 
Необходимо е не еднопосочно прилагане на 
тези програми, както и имплементирането 
на общонационални мерки, а интегриране 
на мерките от трите програми и отчитане 
на регионалните специфики в територията.
Погледът върху водосборите и земеползването 
в тях обаче е възможен единствено със 
задължителното използване на актуална 
и всеобхватна информация, каквато 
предоставят спътниковите изображения 
и продуктите генерирани от тях, както и 
анализирането на тази и друга пространствена 
информация с методите на ГИС.
За това, както и при други въпроси по 
приложението на спътникови изображения 
и ГИС в моделирането на опасността 
и риска от наводнения може да се 
обърнете към нас GEO Polymorphic Cloud
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www.geopolymorphic-cloud.org

Адрес за кореспондеция: гр. София, п.к. 1111. бул. Ситняково 58
GSM: (+359) 878 110 230; (+359) 888 239 475
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