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ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ    

 Управление на водите в страната 

 Променливост на ресурсите от настъпващите климатични промени  

 Докладване пред международни агенции  

 Обслужване нуждите на оперативни и изследователски задачи 

 Национални и международни бюлетини и годишници 
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СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

 Различни схеми 

 Различни организации с интерпретирация 

за собствени цели 

 Липсата на единна методика 

 Различия в мненията на експертните 

групи  

 Загуба на актуалност – 10 годишна 

давност 
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ГРАНИЦА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  – 

ТЕРИТОРИАЛНИ СХЕМИ 
 

4 



ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВОДОСБОРНИ БАСЕЙНИ В ГОДИШНИЯ 

ОБЕМ 
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СРАВНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ОБЕМ НА ОТТОКА ПРЕЗ 

ГОДИНИТЕ 
 Промяна в схемата на ползваните аналози за някои водосбори, компрометирани през 

последните години. 

 Необходимост от превалидиране на съществуващите регионални зависимости с 

включване на годините 2005, 2010 и 2014 
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Методична и технологична основа 

► Балансовият подход изисква огромно количество 

информация 

► Водопотребление на води от всякакъв вид 

(водоснабдяване, напояване, изпусканията на води, както и 

акумулацията на води  от язовирите) 

► Информация липсва или не е представителна.    

► Регионализация на характерни водни 

количества в зависимост от физико-

географски фактори и балансов подход.  

► Регионализация на база на регистриран 

отток в хидрометричните станции от 

наблюдателната мрежа на НИМХ-БАН. 
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Основни резултати и анализи 
► Реални хидрологични 

измервания  

► Статистически методи за 

регионализация на 

средногодишен речен отток 

► ГИС технологии за определяне 

площите на различни контури 

и водосбори  

 Фиг. 1 Схема на водосборите в  

Северозападна България, ресурсните 

хидроложки станции и неосветените с 

наблюдения площи и водосбори 
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Фиг. 2 Зависимости между 

средномногогодишното водно количество 

(Qо) и площта на водосбора (F); Qo=f(F), 

разработени за периода 1961-2002 г.  

 

Фиг. 3 Зависимости между 

средномногогодишното водно количество 

(Qcp) и площта на водосбора (F) за 

периода 1981-2012 г.  

 

Фиг. 4 Зависимости между 

средномногогодишното водно количество 

(Qо) и площта на водосбора (F); Qo=f(F), 

разработени за периода 1981-2014 г 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключение трябва да упоменем следното: 

► Представените варианти на оценка на водните ресурси с използването на 

различни регионални зависимости дават сходни резултати, което 

потвърждава устойчивостта на оценките.  

► При оценка на ресурсите на равнинни територии с малка надморска 

височина е желателно коригиране на изчисленията с използване на 

зависимости между речния отток и височината на водосбора. Очевидно е, 

че с намаляване на надморската височина евапотранспирацията расте, а 

валежните количества намаляват.  

► Желателно е в бъдеще инструментариума за оценка на водния ресурс да се 

обогати с различни видове модели, отчитащи трансформацията на валежа в 

речен отток и инфилтрационно подхранване на подземните води.  
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