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Abstract 

The topic of avalanche hazard assessment and modeling is becoming more and more popular 

around the world in recent years. The earliest works created avalanche atlases and maps that 

showed the avalanche risk near mountainous settlements and transportation corridors. Most of them 

used topographic maps to model dangerous terrain features. With the advance of technology, the 

use of digital elevation models (DEMs) has become more popular for modelling elevation and 

terrain features. Many ski resorts around the world also keep daily meteorological and snowpack 

observations, which are used for the training of sophisticated computer models. The models are 

then used for predicting avalanche danger. In Bulgaria such methods of avalanche forecasting have 

yet to be applied. This work aims to create a detailed model of the avalanche danger in Pirin 

Mountain in Bulgaria based on terrain and land cover factors. The model is presented in the form 

of maps and an Android avalanche application. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Пирин планина е прекрасно място за отдих, туризъм и спорт в България. Много хора 

решават да посетят тази красива планина през лятото за пешеходен туризъм, както и през 

зимата за ски. Най-известното място за планински и скиорски туризъм в Пирин планина е 

град Банско. В близост до ски център „Банско“ се намира опасната извънпистова, 

необработена територия, наречена местност „Ечмище“. Местността се нарича също така и 
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„Чашата“1. Поради лесния достъп много скиори, търсещи тръпка извън пистата, избират да 

се спуснат по стръмните му склонове. Карта и мобилно приложение, наречено „Дали Лави“, 

които да показват лавиноопасните зони, биха били много полезни за скиорите, както и за 

всеки, който реши да прекара зимния си ден в планината. В някои случаи наличието на 

такова приложение може да се окаже от жизненоважно значение. 

Преглед на изследването 

Изследваната територия е избрана да бъде цялата Пирин планина, защото тя е най-

лавиноопасната в България. Като обект на още по-детайлно изследване настоящата работа 

се фокусира върху местност „Ечмище“, поради факта, че територията е леснодостъпна и 

популярна, но в същото време може да бъде и много опасна. Местността попада между 2095 

и 2493 метра надморска височина и представлява извънпистова територия, по средата на 

всички писти, обслужвана с лифт. Както се вижда на Фигура 1 тази местност е стръмна 

вдлъбнатина в планината, която често е лавиноопасна.  

Много е важно хората, които излизат в планината, особено през зимата, да могат да се 

информират за потенциално опасни места, които да избегнат. Целта на изследването е да се 

разработи триизмерен модел на Пирин планина, който заедно с фактори като анализ на 

терена (наклон на склон, форма на релефа) и земно покритие (характер на постилащата 

повърхнина) да послужи за съставянето на модел на лавинната опасност. С нарастващия 

брой скиори в последните години в България и зачестилите инциденти темата става все по-

актуална (Емер, 2021).  

За да се направи качествено лавинно моделиране на Пирин планина е нужно да се изпълнят 

следните задачи: 

• Събиране на точна изходна информация с БЛС за местност „Ечмище“ 

• Намиране и обработване на подходящ модел на височините за територията на целия 

Национален парк „Пирин“ 

• Генериране на точен модел на височините и за местност „Ечмище“, ползвайки 

изходната информация от БЛС 

• Ползване на моделите, за да се анализират теренните показатели за територията на 

целия Пирин 

• Анализ на земното покритие 

• Съставяне на модел на лавинната опасност, представен във вид на карти, ползвайки 

теренните показатели и земното покритие 

 

 
1 Тези две наименования представляват една и съща местност, съответно се ползват и двете 

имена в това научно изследване. 
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Проектът също така има голяма практическа значимост и възможности за приложение. В 

тази работа е направен първоначален вариант на мобилно приложение „Дали Лави“ с цел 

по-лесно и полезно представяне на информацията и система за лавинно предупреждение, 

която всеки турист може да инсталира на телефона си. 

Фигура 1. Личен архив на местност „Ечмище“ от 04.03.2019 г. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНА ОСНОВА 

Изходни данни 

Национален Парк (НП) „Пирин“ обхваща голяма територия, равна на 40356 хектара (403. 56 

кв. км). За да се анализира теренът на националния парк е ползван цифров модел на терена 

- DEM (Digital Elevation Model) от Министерството на земеделието, храните и горите 

(МЗХГ). Размерът на клетката е 4 на 4 метра и DEM моделът е сглобен, ползвайки ортофото 

изображение на България, с техника, наречена фотограметрия. 
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Най-голямата концентрация на скиори в парка е около ски център „Банско“. Въпреки че 

DEM моделът от МЗХГ е с много добра точност от 4 метра, е избрана малка територия 

между пистите на Банско като обект на още по-детайлно изследване – местност „Ечмище“. 

Извършен е полет с БЛС DJI Phantom 3 Advanced, който е направил 126 снимки на тази 

територия. След това е използвана програмата Pix4D и на базата на тези снимки и 

фотограметрия е направен 3D модел на релефа, с точност на пиксела 70 сантиметра. Чрез 

помощта на функцията „Resample” (която променя пространствената резолюция на растер) 

в ArcMap е направено клетката да е 3 на 3 метра, за да се избегне ненужен шум в данните. 

Фигура 2 показва този DEM,както и този от МЗХГ. Това са двата основни източника на 

информация за всички теренни анализи, направени в този проект. 

Анализ на теренни показатели 

Фигура 2. DSM на Национален парк „Пирин“ и на местност „Ечмище“ 

Първият теренен анализ, който бе направен, е да се сметне наклонът на терена в градуси 

(чрез функцията „Slope“). Резултатите за местност „Ечмище“ се виждат на Фигура 3. От 

фигурата става ясно, че в средната част на местността има по-стръмни терени, на доста места 

с наклон от 35 до 45 градуса, на някои изолирани места дори и повече. 
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Тези стойности на наклона са оптимални за падането на лавини (Бискупич и Барка, 2010). 

Вижда се как по-полегатите наклони са по краищата на тази местност. Фигура 1 

потвърждава това наблюдение. Тя е направена от югоизточната част на местността, от равна 

територия с наклони 10 до 19 градуса, и гледа на северозапад. Виждат се хубаво стръмните, 

лавиноопасни улеи със североизточно изложение, които са с наклон главно между 35 и 45 

градуса. Анализът за наклони е направен и за целия Национален парк „Пирин“. Фигура 4 

показва резултатите от този анализ. 

Фигура 3. Наклон на терена в местност „Ечмище“ 

Фигура 4. Наклон на терена в Национален парк „Пирин“ 
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Другите два много важни теренни фактора при смятане на лавинната опасност са plan и 

profile curvature. Profile curvature описва формата на релефа в посока успоредна на наклона 

– отгоре надолу. Plan curvature е подобен теренен анализ, който описва формата на релефа в 

посока перпендикулярна на наклона на склона. Plan и profile curvature най-често се ползват, 

за да моделират как водата би преминала през склона, но същото важи и за движението на 

снежна маса.  

Анализът за извивка на терена е направен за целия национален парк. Както и при наклоните 

е невъзможно да се анализират тези фактори на ниво национален парк. Поради тази причина 

е избрано да се покаже резултатът за района около връх Вихрен (Фигура 5). При plan 

curvature високите стойности (бяло) означават изпъкнали места в релефа – това може да са 

ребра по склона, била, ръбове и т.н. Виждат се подобни стойности на върха на Вихрен, 

Джамджиевия ръб към Вихрен, по премката между Вихрен и Кутело и по всички била, които 

водят към Кутело. Това личи добре и на снимката, на която добре се виждат Вихрен (отляво) 

и Кутело (отдясно). При профилната извивка е показана снимка на микроледник Снежника, 

под стената на Вихрен. На картата се виждат бели, силно положителни стойности, защото 

както е видно там свършва стената и има вдлъбнати форми на релефа. Вижда се как точно 

над бялото има черно – места със силно отрицателни стойности за profile curvature. Тези 

места се намират точно над преспата сняг и стърчат, което отговаря на отрицателна 

стойности на profile curvature. 

Анализ на земното покритие 

Освен теренните фактори друг много важен фактор при моделирането на лавинната 

опасност е земното покритие. Някои видове растителност (или липсата на такава) създават  

по-голям лавинен риск, докато други помагат за „укрепването“ и стабилизирането на 

снежната покривка.  

Фигура 5. Извивка на терена в национален парк „Пирин“ 
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Съществува информация за земното покритие на територията на цяла Европа от програмата 

Корине на Коперникус (CORINE land cover). Информацията започва от 1990 година и 

последните данни са за 2018, като има информация и за 2000, 2006 и 2012. Корине земно 

покритие общо ползва 44 класа, които си имат съответен код. За лавинния анализ на 

Национален парк „Пирин“ е ползван слоят от Корине земно покритие за 2018, но при 

анализа на местност „Ечмище“ този източник не върши добра работа. Причината за това е, 

че цялата територия на ски зона „Банско“ е маркирана с код 142 – инфраструктура за спорт 

и почивка. Местност „Ечмище“ е извънпистова зона, но се намира по средата на ски центъра 

и всички писти, съответно попада изцяло в зона 142 на данните от Корине. Следователно 

тези данни не могат да се използват за анализ на земното покритие там. 

За да се преодолее този проблем, основните видове покритие в местност „Ечмище“ са 

начертани ръчно на база ортофото изображението и това, което се вижда на него. Крайният 

резултат се вижда на Фигура 6. 

Фигура 6. Земно покритие в местност „Ечмище“ 
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Резултатите от анализа за Национален парк „Пирин“, който ползва слоя от Корине за 2018 

година, се виждат на Фигура 7. 

 

Фигура 7. Корине земно покритие на Национален парк „Пирин“ 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Целта на всички описани дотук анализи е да се направи модел на лавинната опасност. 

Факторите, които допринасят за висока лавинна опасност, могат да се разделят на две 

основни категории. Едните са непроменящи се и това са данните за терена и растителността. 

Това изследване се фокусира върху тях. Другите са метеорологичните, които се променят 

постоянно, дори по много пъти на ден. Те не се разглеждат в този проект, но в бъдеще може 

да се използват за възможно най-точно лавинно моделиране. Теренните фактори, които са 

най-важни при определянето на опасността, са наклон, форма на релефа и вид земно 

покритие (затова бяха разгледани те).  

Лавинен модел за местност „Ечмище“ 

За да се комбинират тези фактори е ползвана формула 1 (Бискупич и Барка, 2010). 
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𝐴𝑣 = (𝐹𝑥 + 𝐹𝑦) × 𝑆 ×  𝑅𝑔                                            (1) 

𝐴𝑣 е лавинната опасност на дадено място. Таблица 1 показва какво означават променливите, 

използвани, за да се изчисли 𝐴𝑣, както и стойностите на съответните коефициенти на 

степента на опасност, които се използват в уравнението. Данните в таблицата са за местност 

„Ечмище“. 

Таблица 1 

Категоризине на разлиничите теренни показатели към степен на опасност за 

местност „Ечмище“ (по Марек Бискупич и Иван Барка, 2010) 

Наклон, в градуси  Степен на опасност/коефициент 𝑆 

0-10 0 

10-19, 60-70 4 

19-25, 55-60 8 

25-30, 50-55 12 

30-35, 45-50 16 

35-45 20 

 

Plan Curvature стойност, в стотна от метър  Степен на опасност/коефициент 𝐹𝑥 

-32,4064827 – 1,7239 10 

1,7239 - 13,7915678 5 

 

Profile Curvature стойност, в стотна от 

метър  
Степен на опасност/коефициент 𝐹𝑦 

-67,8759613 – (-8,4845)    5 

-8,4845 - 56,3604126 10 

 

 

Вид земно покритие  Степен на опасност/коефициент 𝑅𝑔 

Гора 5 

Kлек 25 

Смесено (клек + поляни) 28 

Трева или камък 30 
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Научната работа на Марек Бискупич и Иван Барка (2010) ползва десетични числа за 

коефициенти на опасност – например 0.4, 0,8 1.2 и т.н. В анализа тук тези коефициенти са 

умножени по 10, за да се работи с цели числа, тъй като функцията „Reclassify“ в ArcMap, 

ползвана, за да се класифицират самите стойности към показаните степени на опасност, е 

неспособна да работи с десетични числа. Това изменение не променя по никакъв начин 

качеството на анализа поради факта, че всички степени са умножени по една и съща 

константа (10) и съотношението между отделните лавинни опасности е запазено. Наклоните 

в градуси са ползвани по същия начин, с изключение на това, че не съществува категория от 

70 то 90 градуса, защото такива наклони няма в местност „Ечмище“. 

Анализът при plan и profile curvature е малко по-сложен. При научната работа на Марек 

Бискупич и Иван Барка стойностите за тези показатели варират между -4 и 4. Те са разделени 

на 100 и мерните единици са в метри, а не стотни от метъра, както е резултатът на ArcMap. 

Затова границата на получените им стойности е много по-тясна от тази, получена за 

местност „Ечмище“.  

При plan curvature, те са определили като опасни и са задали степен на опасност, равна на 1 

(10 в анализа, направен тук) при всички отрицателни стойности и положителни до 0,5, което 

е 1/8 от стойността 4, горния край на техните измервания. Поради тази причина в анализа 

тук бе приет подобен подход – всички отрицателни стойности имат степен на опасност 10, 

както и положителните до 1/8 от най-високо измерената точка, т.е. 
1

8
× 13,7915678 = 1,7239. 

Подобна техника е ползвана за категоризиране в степени на опасност  за profile curvature.  

За анализа на земното покритие е определено съответствието на всяка една категория в 

местност „Ечмище“ с категория от анализа на Марек Бискупич и Иван Барка (2010). 

Степените на опасност отново са умножени по 10, както и всички други, за да се запази 

правилното съотношение и анализът да е точен. 

Тази функция беше изчислена с помощта на „Raster calculator”. Резултатът включва 

стойности от 0 до 12000. В Европа официално са ползват 5 степени на лавинна опасност, 

като 1 е най-ниската и 5 е най-високата (European Avalanche Warning Services). Следователно 

получените стойности бяха разделени на 5 еднакви по размер категории. На Фигура 8 се 

вижда резултатът от лавинния анализ на местност „Ечмище“. 
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За по-лесно анализиране на резултатите Фигура 1 (от личен архив на местността) е включена 

като част от картата. На лявата част на снимката се вижда стръмният склон с множество 

улеи, които са най-лавиноопасното място в цялата местност. 

Фигура 8. Лавинна опасност в местност „Ечмище“ 

Този склон гледа главно на североизток и е правилно означен с много висока лавинна 

опасност. В околностите му се вижда ниска и средна опасност – това са по-полегати 

склонове, които представляват пистите. От снимката се вижда как след стръмните улеи има 

изравняване на терена и това също е отразено на лавинната карта – опасността след склона 

преминава към средна и ниска. Интересен обект за анализ представляват и горите в 

северната част. Те се виждат и на снимката, като на малки места гората е прекъсната и има 

стръмни поляни и каменисти местности. В картата на лавинна опасност е отразен същият 

факт. Насред ниската опасност има някои малки зони с повишена и дори и висока опасност.  

За да се направи лавинен модел на целия Национален парк „Пирин“, бе приложена същата 

техника, както  за местност „Ечмище“. В таблица 2 е показано отделно само 

категоризирането на земното покритие към степен на опасност, която да се ползва в 

уравнението, тъй като категоризирането му се различава от това при местност „Ечмище“. 
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Таблица 2 

Категоризине на земното покритие към степен на опасност за Национален парк 

„Пирин“(по Марек Бискупич и Иван Барка, 2010) 

Вид земно покритие  Степен на опасност 𝑅𝑔 

Discontinuous urban fabric 0 

Sport and leisure facilities 0 

Non-irrigated arable land 0 

Pastures 0 

Land principally occupied by agriculture, with 

significant areas of natural vegetation 

0 

Broad-leaved forest 5 

Coniferous forest 5 

Mixed forest 5 

Natural grasslands 30 

Moors and heathland 25 

Transitional woodland-shrub 25 

Bare rocks 30 

Sparsely vegetated areas 30 

 

В Национален парк „Пирин“ има 13 различни вида земно покритие според ползваната 

информация от Корине (CORINE land cover). Задаването на степен на опасност на всеки 

един тип земно покритие стана, ползвайки категоризирането при научната работа на Марек 

Бискупич и Иван Барка. Беше определен всеки един тип земно покритие в Пирин на кой от 

тези в научната работа най-много прилича и съответно бе ползвана същата степен на 

опасност.  

На Фигура 9 е показан резултатът от лавинния анализ на Национален парк „Пирин“. Вижда 

се ясно как голямата част от горските територии в по-ниските, крайни части на парка, по-

близо до границата му, са с ниска лавинна опасност. По средата на планината се виждат 

много зони със значителна, висока и много висока лавинна опасност. Там се намират всички 

високи Пирински върхове, с техните стръмни, лавиноопасни склонове. Отбелязана е ски 

зона „Банско“ на картата, където се вижда зелена територия. Причината за това е, че районът 

на целия ски курорт е класифициран като „sport and leisure facilities” според слоя на Корине, 

а такъв тип покритие има степен от опасност 0. Това представлява неточност в картата, 

защото, въпреки че всички писти и съоръжения наистина трябва да имат опасност 0, много 
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близо до тях и помежду тях има опасни места, които не са отразени на Корине земно 

покритие слоя. Пример за това, разгледан в тази научна работа, е местност „Ечмище“. 

Фигура 9. Лавинна опасност в национален парк „Пирин“ 

Лавинно приложение „Дали Лави“ 

Въпреки че на лавинна карта може добре да се види опасността от лавини, в днешно време 

технологиите позволяват информацията да се покаже за крайния потребител по много по-

интерактивен и лесен за ползване начин. Смартфоните станаха част от живота на всеки един 

от нас и могат много да ни помагат в ежедневието и да улесняват живота ни. Също така 

могат да ни помагат в планината през зимата, като ни предупреждават за опасност от лавини. 

Това е идеята на лавинното приложение „Дали Лави“. „Дали Лави“ е направено да работи 

на Android телефони. То може да показва два слоя за територията на национален парк 

„Пирин“ – слой с наклони и този с пресметната лавинна опасност (същата информация като 

тази, представена в настоящата работа). Има бутон, чрез който може да се превключва 

между тези два слоя. При неговото натискане се променя и легендата, която показва какво 

означава всеки цвят. Фигура 10 показва как изглежда приложението със зареден слой за 

наклоните на терена. 
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Може да се контролира дали е видима легендата и колко прозрачност да имат слоевете. 

Целта на регулирането на прозрачността е да може потребителят да види какво има отдолу 

(основната карта е нормална сателитна снимка, както тази на Google Maps) и също така и 

слоя с информация отгоре. 

Фигура 10. Зареден слой на наклоните на терена 

За да се сравни най-добре с легендата и най-лесно да се определи кой цвят към кое 

съответства, е нужно да се направи прозрачността на 0% - тогава ярко се виждат цветовете 

на слоя и нищо от базовата карта отдолу не се вижда. Дясната част на Фигура 10 показва как 

изглежда картата когато няма никаква прозрачност. Ярко се вижда слоят с наклони, а 

базовата карта отдолу не се вижда въобще. 

Както всяко стандартно приложение, показващо карта, „Дали Лави“ има компас, който сочи 

на север и при натискане извърта картата така, че север да е нагоре. Има и мащаб в долния 

ляв ъгъл, който позволява на потребителя да прецени какви са разстоянията на картата. 

Може би най-важната част от приложението е възможността да се ползва GPS-а на телефона, 

за да предупреди скиора, ако е попаднал на лавиноопасно място. Това му дава голямо 

предимство пред статичните карти и анализи. GPS-ът може да бъде спрян, включен или 

центриран с бутона в долната дясна част на приложението. Когато е включен, ако скиорът 

се намира на опасно място, той получава предупреждение за съответната опасност в горния 

десен ъгъл. Текстът с опасността започва да мига, за да привлича внимание, а телефонът да 

вибрира и да звучи аларма, ако е на звуков режим. Това продължава докато скиорът не се 

махне от опасното място или не си изключи GPS-а чрез бутона. 

Вибрирането и алармата се включват при значителна, висока и много висока лавинна 

опасност на текущото местоположение. По този начин приложението може да предупреди 

скиора или любителя на зимната планина и да го накара да спре навлизането си в опасен 
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склон, както и бързо да намери място наоколо, което е по-безопасно. Когато GPS-ът е спрян, 

излиза текст „Изключен GPS“, а когато потребителят се намира на място, където няма 

лавинни данни (извън националния парк) или не е заредил картата за лавинна опасност, 

излиза текст „Няма лавинни данни“. 

Слоевете, които ползва „Дали Лави“, са същите, като тези, показани в предишния раздел. Те 

са качени на платформата ArcGIS online и са направени с публичен достъп, за да може 

приложението да ги ползва без проблем. За наклона, както и за лавинната опасност, от 

слоевете на Пирин е изрязана територията на местност „Ечмище“ и там са сложени картите, 

получени от по-точния, 3 метров модел, който бе направен за там с помощта на заснемането 

с БЛС. Различните сценарии с опасностите на текущото местоположение са показани на 

Фигура 11. Лавинното приложение може да се свали и инсталира, като се следват 

инструкциите от следния адрес:  

https://www.dropbox.com/s/0dkn3m4mcpgkzbo/%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0

%97%D0%B0%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%

D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D1

%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx?dl=0 

Фигура 11. Различни видове предупреждения от приложението 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящото изследване се фокусира върху лавинното моделиране на Пирин планина, с още 

по-детайлно проучване на местност „Ечмище“. Разгледани са основните теренни фактори, 

които помагат за определяне на лавинната опасност – наклон и извивка на терена. Също така 

е разгледано и земното покритие. Тези фактори са комбинирани и е пресметната лавинна 

опасност. Цялата информация е представена чрез множество карти, но в допълнение 

получените резултати са използвани и на практика за разработване на лавинното телефонно 

приложение „Дали Лави“.  
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Въпреки че събраната информация и направеният анализ точно показват стандартните 

опасни склонове, за цялостна лавинна прогноза със сигурност е нужна и метеорологична и 

снежна информация. Анализите, направени в тази научна работа, трябва да се комбинират 

с данни за актуална, всекидневна метеорологична и снежна обстановка. Най-подходящо е 

вече направеното лавинно приложение „Дали Лави“ да взема предвид и тази информация 

всекидневно през зимния сезон.  

След включване на всички тези фактори, проектът може да придобие напълно завършен вид 

и да започне да се ползва на професионално ниво от извънпистови скиори и любителите на 

планината през зимата. Това може да доведе до намаляване честотата на фаталните лавинни 

инциденти и така да допринесе за превръщането на зимния туризъм в Пирин планина в по-

безопасна дейност, давайки възможност на все повече хора спокойно, без риск да се любуват 

на прекрасната природа на Пирин планина. 
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