


Ресурси от повърхностни води 

1. Количествени оценки: 

• необходими за ефективното управление на водите; 

• краткосрочно и дългосрочно планиране и др. 

 

2. Методи и технологии за количествено определяне на ресурсни характеристики:  

• проблеми при прилагане на различни методи свързани с нарушения на оттока, 
липса на аналози с естествен режим; 

• възможности за прилагане на воднобалансов тип модели, наличност само на 
регистриран отток за калибриране на параметри; 

• модели с използване на реални хидрологични измервания, статистически методи 
за регионализация на средногодишния речен отток и ГИС технологии за 
концептуален анализ и определяне площите на различни контури и водосбори.  

 



Използвана методика 

 Включва статистически модели на измерените водни количества и 
регионализация на параметрите на тези модели.  

 Предимства: 

• дава възможност за определяне на ресурсите на цялата страна на базата на 
целите водосбори до водоприемника и/или държавната граница; 

• избягват се груби грешки, които могат се получат при валидиране на модели 
валеж - отток; 

• дава възможност на управляващите органи да администрират остатъчния 
ресурс; 

• позволява на международните агенции да следят годишния използваем ресурс 
на страната. 
 
Недостатъци: 

• метода се базира на регистрирания речен отток към затварящите створове на 
водосбори. 



Реализация на метода 

Площи генериращи отток са: 

• Части на водосбори, 
разположени под последната 
хидроложка станция, чийто 
отток се дренира от 
съответната река; 

• Цели водосбори, в които 
липсва наблюдателна станция, 
или по някакви причини не се 
използва в тази методика; 

• Площи между контурите на 
два водосбора, без видима 
речна мрежа, които считаме, че 
се дренират директно от 
водоприемника. 

Схематизация на водосборни 
площи в Северозападна 
България 



Ресурси от пресни води за ДРБУ (без р. 
Дунав) 

. 
№ Дългосрочни средногодишни данни  1981 - 2014 г. [*106m3] 2014 г. [*106m3] 

1 Валежи 1 27 813 45 026 

2 Действителна евапотранспирация 2 22 442 34 798 

3 Вътрешен отток   Дунавски басейн 5 371 10 228 

4 ОБЩИ РЕСУРСИ НА ПРЯСНА ВОДА  5 371 10 228 

5 Подхранване във водоносния слой 5 2 610 2 610 

6 
Налични подземни води, достъпни  за годишно 
използване 6 

2 396 2 396 

7 
Постоянни ресурси от прясна вода (95% 
обезпеченост) 7 

2 605 2 605 



Компоненти на водния баланс 

1. Валежи – определят се от годишните суми на валежите по станции, които се 
интерполират в правилна мрежа с използване на височинни градиенти; 

2. Евапотранспирация – разлика между валежа и повърхностния отток, предимства 
и недостатъци: 

• не се отчита преноса в почвения слой, снежния пакет и язовирите – 
многогодишни изравнители; 

• тя е най-големият дял от баланса и е желателно независимото и определяне; 

3. Инфилтрационно подхранване на подземните води: 

• определя се параметрично ползвайки валежните суми в зоните на разкритие; 

• предвид голямото време за трансформация на приходната част, подхранването се 
определя за многогодишен период; 

• приема се, че ресурса на подземните води е част от общия ресурс пресни води 
 
 



Анализ на натрупания опит и влиянието на 
периода на регионализация 

1. Промяна в схемата на ползваните аналози за някои водосбори, компрометирани 
през последните години води до неголяма промяна в оценките; 

2. Нужно е актуализиране на референтния период, като бъдат включени 2005, 2006 
и 2014 г., чиято екстремна водност не е отчетена в използваните до момента 
регионални зависимости 

3. През последните години са направени разработки за някои части на страната 
показващи влиянието на референтния период, пример е даден по-долу 

● последната зависимост е най-висока, защото включва пълноводните 2005, 2006 и 
2014 г.; 

● от направените оценки на ресурса на Северозападна България се вижда, че 
разликите не надвишават 5%, зависимост А: 75.1; Б: 78.9 и В: 81.6 м3/с. 
 



Пример на регионализация за различни периоди 

Зависимости между средномногогодишното водно количество (Qо) и  

площта на водосбора (F); Qo=f(F), разработени за периода 1961-2002 г. 



Пример на регионализация за различни периоди 

Зависимости между средномногогодишното водно количество (Qcp) и  

площта на водосбора (F) за периода 1981-2012 г. 



Зависимости между средномногогодишното водно количество (Qо) и площта на 
водосбора (F); Qo=f(F), разработени за периода 1981-2014 г 



Заключение 

● 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 
инфилтрационното подхранване на подземните води; 

● Необходим е анализ на характеристиките на речния отток в резултат от 
климатичните промени, което налага превалидиране на използваните регионални 
зависимости. 
 
 


