
Съвременни методи за 
прогноза на 

наводнения от 
проливни валежи 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА БАН В 
БУРГАС  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО»  
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Как науката в БАН може да помогне на 
Бургас в изпълнението на Целите и 

приоритетите за развитие на града и 
областта за периода 2014 – 2020 г., 

заложени в Плана за развитие ? 

В Приоритет 1: Околна среда е предвидена Мярка 4: 
Води, наводнения, ерозия.  

БАН, в лицето на Националния институт по метеорология 
и хидрология (НИМХ – БАН), може да се включи в 
решаване на проблема с наводненията. Разбира се, 
съвремената наука не може да ги предотврати, но вече 
съществуват достатъчно надеждни методи за 
прогнозирането им. 

 



През 2014 г. на територията на област 
Бургас станаха няколко наводнения, 

предизвикани от проливни валежи. За 
съжаление имаше и човешки жертви. 
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Според изследвания на ООН, възвръщаемостта на всеки 
долар вложен в системи за ранно предупреждение за 
опасни хидро-метеорологични явления е 8 долара. Малко 
човешки дейности могат да се похвалят с такава норма на 
печалба. 
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Какви стъпки трябва да се направят, за да 
прогнозираме наводнение от проливен 

валеж? 

1. Да създадем числена синоптична прогноза за 
територията на страната; 

2. На базата на нея да създадем локална числена 
прогноза за интересуващия ни регион; 

3. Да определим мястото, времето, интензивността и 
продължителността на валежа; 

4. Да разполагаме с хидроложки модел на реките в 
региона, включително техният водосбор; 

5. Да прогнозираме промените в нивото на реките, 
заливната площ и времевите им изменения; 

6. Да издадем прогноза за наводнение и я изпратим 
на компетентните органи. 
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Числена прогноза на времето за страната 

Тя започва от глобалните прогностични 
метеорологични модели. Те са с ниска пространствена 
резолюция ~ 300 км. И покриват цялата Земя. При 
такава резолюция от планините на Европа могат да се 
отличат само Алпите (изолиниите са в дециметри). 
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В НИМХ - БАН се използва модела ARPEGE. Този модел 
се използва както от Европейския център така и от 
Meteo France. Моделът е хидростатичен. Изчисленията 
се извършват на супер компютър с паралелни 
векторни изчисления Cray J916/12 в гр. Тулуза – 
Франция. Входна информация за модела ARPAGE са 
данните от над 15 000 метеорологични станции от 
цялото земно кълбо и над 120 аерологични станции. 
Те постъпват от 15-те регионални центъра на 
Световната метеорологична организация, един от 
които (за югоизточна Европа и Близкия изток) е в 
НИМХ - БАН. 
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Метеорологичната информация за ARPAGE 
постъпва от всички метеорологични станции на 

Северното полукълбо на нашата планета 
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За уточняване на прогнозата от глобалните модели се 
използват регионални числени хидростатични модели 
(РЧХМ), които имат значително по-висока резолюция. 
Те прогнозират крупномащабните процеси: образуване 
и придвижване на циклоните и антициклоните. Поради 
това, че са хидростатични, РЧХМ не описват 
конвективните процеси, които са  с мащаб под 10 км., а 
това са точно конвективните облаци от които падат 
проливните валежи.  В НИМХ – БАН се използва РЧХМ с 
абривеитура ALADIN. Той е съвместна разработка на 
учени от 15 европейски метеорологични служби. В 
разработката и усъвършенствуването на модела 
участват повече от 200 учени, в това число и от НИМХ - 
БАН. Изчисленията се извършват от два супер 
компютъра с паралелни векторни изчисления в гр. 
Тулуза – Франция. 
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Началните и гранични условия на ALADIN се 
произвеждат от глобалния модел ARPEGE. Допълнително 
се използват данни от метео-радарите в Северното 
полукълбо 
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Както и спътникова информация.  
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За получаване на по-детайлна прогноза в НИМХ – БАН се 
извършват допълнителни изчислителни процедури, за 
които се използва 16 процесорна работна станция с 
паралелна обработка на информацията. 
Първоначално от “големия” район с начални и гранични 
условия се “изрязва” района на България, като се 
преминава от голямата хоризонтална стъпка към по-
малката с използване на специални интерполационни 
процедури. 
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Въвежда се корекция за релефа. 
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С това, на сегашния етап,  завършва работата по 
създаване на числена прогноза на времето в НИМХ – 
БАН. 

За различни системи за ранно предупреждение, 
създадени в НИМХ – БАН, се използват локални 
числени метеорологични модели (ЛЧММ), но те 
обхващат само малки части от територията на страната. 
Причината е, че за да бъде направена детайлна 
прогноза с ЛЧММ за територията на цялата страна е 
необходим мощен суперкомпютър. 

През тази година БАН най-после получи  
суперкомпютър от необходимия клас и се надяваме да 
можем да реализираме и локална числена прогноза на 
времето. 

Оперативното използване на ЛЧММ ще даде нови 
възможности за прогноза на проливни валежи. Защо? 
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ЛЧММ отчитат процесите, свързани с потоците топлина 
между подложна повърхност от различен вид и 
атмосферата, както и трансформацията и влиянието на 
постъпващото слънчево лъчение. 
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ЛЧММ позволяват да се отчитат конвективните 
процеси в атмосферата, в това число 
възникване и разрушаване на облачни клетки. 
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Въвеждането на детайлно описание на терена 
позволява отчитането в ЛЧММ на влиянието на 
локалните особености на релефа на района, 
включително и на езера и язовири. 
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ЛЧММ имат едно изключително важно качество – те 

могат да асимилират данни от текущи метеорологични 

измервания в района. По този начин, се въвеждат 

“корекции” в получената от модела ALADIN прогностична 

информация. С това значително се подобрява 

достоверността на получаваната числена прогноза.  

 

С това на практика се изчерпват възможностите на 

съвременната метеорологична наука за числена 

прогноза на проливни валежи. 

НИМХ – БАН има съответния научен и оперативен 

потенциал за създаване на технологична линия за 

получаване на локална прогноза за проливен валеж за 

всеки район от страната.  
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Трябва да се има предвид, че за колкото по-малък район 

искаме да направим числена прогноза на времето, 

толкова повече намалява нейната достоверност. Същото 

се отнася и за точното определяне на времето на 

началото и края на явлението, както и за срока й. За 

съжаление до тук стигат знанията ни. 

 

Тогава на помощ идват други методи. Това са методите 

на дистанционните измервания – радиолокационни и 

спътникови. Съвременните спътникови измервания на 

облачността все още не са постигнали нужната 

пространствена разделителна способност и алгоритми 

за обработка на сигнала, за да се използват за 

количествена прогноза на проливни валежи. 

Не така стои въпросът с метеорологичните 

радиолокатори. Те напълно решават тази задача. 
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Съвременните метеорологични радиолокатори са много 

сложни системи. Обикновено те отчитат движенията 

вътре в облака с измерване на ефекта на Доплер, 

фазовото състояние на водата в облака посредством 

двойна поляризация на сигнала и още много други 

неща. 

По кръга задачи, които решават те най-общо са два 

типа: 

1.Големи, стационарни метеорадари, с радиус на 

измерване около 300 км. Те се използват за следене на 

облачни системи и определяне на структурата на мощни 

конвективни облаци. Използват се в авиацията и при 

въздействие върху облаци. 

2. Малки, мобилни метеорадари, с радиус на измерване 

около 50 км. Те се използват основно за измерване на 

валежи и определяне на структурата на облаците. 

  



Съвременни метеорологични 
радиолокатори 

Стационарен метеорадар 

 

Мобилен метеорадар 
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В България в момента работят 5 големи, съвременни 

метеорадара – 3 в Изпълнителна агенция “Борба с 

градушките” и 2 в Ръководство въздушно движение.  

От тази година, по силата на двустранни споразумения, 

НИМХ – БАН получава в реално време информацията от 

тях. Това ни позволява да следим развитието и 

движението на облачни системи, но нямаме данни за 

валежите от тях. Това се дължи на факта, че валежът е 

в подоблачния слой, т.е. близо до земната повърхност, а 

тези радиолокатори при работата си не снижават 

антената си до толкова малък ъгъл. Това не е 

конструктивен дефект, а е свързано с “екраниране” на 

сигнала от планински възвишения и санитарни норми. 

В България в момента няма нито един специализиран за 

измерване на валежи метеорологичен радиолокатор. 
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Какво е това Nowcasting? 

Българският термин е свръхкраткосрочна прогноза. По 
своята същност се различава много от числената 
прогноза на времето. Основава се на преки измервания 
и екстраполация на движението на облаците и 
развитието им. Срокът и е до 2-3 часа. 

Това е инструментът, който може да реши задачата с 
достоверна прогноза на наводнение от проливен 
валеж. При него с малък метеорадар се наблюдава 
конвективния облак и се измерва валежа от него. Може 
да се определи кога ще достигне дадено място. 
Създадени са и алгоритми, които позволяват да се 
определи какво ще се случва с облака във времето: 
дали ще продължи да нараства, ще премине в 
стационарен стадий или ще се разрушава.  
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Ако при работата си метеорадара периодично се 
“калибрира” по данни от приземни измервания на 
валежа, тази прогноза достига 98% оправдаемост и 
може да се използва за вземане на отговорни 
управленски решения. 

 

Според нас, това е единственото, съвременно решение 
за достоверна прогноза на проливни валежи. 

 

С това, решаваме задачата за определяне на мястото, 
времето, интензивността и продължителността на 
валежа, което ни позволява да преминем към 
прогнозата на наводнение. 



Какво включва хидроложката прогноза? 

1. Използване на хидроложки модели, с които се 
моделират и прогнозират протичащите водни количества в 
реките. 

2. Използване на хидравлични модели с които се 
моделират и прогнозират водните нива в реките. 

 Хидроложките модели използват исторически данни за 
измерени валежи и температура в метеорологичните 
станции във водосбора на реката, данни за дефицита на 
почвената влага, вида на земната покривка, подпочвеното 
подхранване, дължината и наклона на реката, геометрия 
на сечението на реката, обем на изпарението за всеки 
месец и исторически данни за измерени водни количества 
в хидрометричните станции във водосбора.  
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Хидроложките модели определят и повърхностния 
отток, изпарението, инфилтрацията и водното 
съдържание в почвата във всяка клетка ( 50м/50м) на 
водосбора. 
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Хидравличните модели използват като входна информация: 
формата на речното легло (напречни профили), 
исторически данни за водни количества и високи вълни, 
геометрията и местоположението на съществуващите 
хидротехнически съоръжения Те дават възможност за 
изчисляване на котите на водната повърхност при 
придвижването на високата вълна по протежение на 
реката. 
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НИМХ – БАН е създал и поддържа в денонощна оперативна 
дейност Системи за ранно предупреждение (СРП) за 
наводнения за реките: Марица, Тунджа, Арда, Янтра и 
Искър. Те се базират на използване на данните от 
регионалния модел ALADIN. Данните от СРП се предават 
ежедневно на МОСВ и при необходимост на Националния 
кризисен щаб. 



Структура на СРП за наводнения 
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Карти на наводнения 

Информация за 
държавните и 
местни органи 

тревога 



Какво конкретно може НИМХ – БАН да 
направи за Бургаска област? 

1. Да подготви и поддържа в оперативен режим 
локален, числен модел за прогноза на проливни 
валежи, със срок на прогнозата 72 часа и хоризонтална 
разделителна способност 1х1 km.; 

2. Да създаде и поддържа в оперативен режим 
хидроложки и хидравлични модели на реките в 
Бургаска област, причиняващи наводнения; 

3. Да окаже съдействие при избор на място за 
измерване и експлоатацията на мобилен метеорадар за 
площно измерване на интензивност и количество на 
валежа; 

4. Да създаде оперативна система за Nowcasting за 
района на Бургаска област. 
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Примерни места за позициониране на мобилен 
метеорадар на територията на облас Бургас. 

В с. Раклиново 

 

В с. Бяла вода 
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НИМХ – БАН разполага със софтуер, собствена разработка 
за определяне на местоположение на метеорадар при което 
да има минимално смущение от релефа. 



Как може да работи СРП за наводнения в 
област Бургас? 
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1. На базата на 72 часовата прогноза на локалния, числен 
метеорологичен модел, хидроложките и хидравлични 
модели на реките се определя степента за опасност от 
наводнение на територията на областта; 

2. При наличие на прогноза за риск от наводнение 
метеорадара се транспортира до предварително 
набелязаното място и започват наблюдения и измервания; 

3. Данните от метеорадара постъпват в НИМХ – БАН и се 
включват в системата за Nоwcasting на област Бургас; 

4. Прогнозираните времена и площи на наводненията се 
изпращат в реално време на местните и държавни органи за 
предприемане на необходимите мерки по евакуация на 
населението, животни, ценно имущество и за спиране на 
движението по пътищата в застрашените райони. 



Благодаря за вниманието! 
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