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Дейности при изготвяне на 

хидрологични прогнози



Хидроложките прогнози имат много приложения, като:

- Издаване на предупреждения за наводнения;

- Издаване на предупреждения за суша;

- Управление на водните ресурси

Хидроложките прогнози най-общо имат за цел да трансформират 

метеорологичните наблюдения и прогнози в оценка на речния отток.

Ежедневен анализ на метеорологичната и хидрологична информация и 

изготвяне на прогноза за оттока на реките в страната.

Публикуване на интернет страница.

www.hydro.bg



Tелеграма с информация за 

станциите. 

- съдържа информация за филиала, който изпраща 

информацията

- включените хидрометрични станции с номер на 

станцията

- измерен воден стоеж

- водно количество отчетено по временна ключова крива. 



 Създаден файл с информация за 

дадена хидрометрична станция

В НИМХ са разработени програми за обработване на информацията за вътрешните реки и

р.Дунав, като резултатите се записват в текстови файлове за всички 68 оперативни станции.

 Програма за обработка на данните за р.

Дунав и някои от българските притоци.

 Програма за обработка на данните за

вътрешните реки.



 Програмен продукт за създаване на ходографи.

Ходограф на водните стоежи



 Таблица с ежедневни, невалидирани, оперативни, хидроложки данни за 68 оперативни хидрометрични 

станции и съответните норми.

Данните за речните нива

са измерени в 08:00 ч.

местно време, а

съответстващите им

водни количества са

изчислени по временни

ключови криви. В 

допълнение на

оперативните

хидроложки данни, за

сравнение се предоставя

информация и за

съответните норми -

характерни водни

количества Q мин. [m3/s],

Q ср. [m3/s] и

Q макс. [m3/s].

http://hydro.bg/



 Карта отразяваща актуалното състояние на реките.

За визуализиране на ежедневните резултати върху картата е използван макрос в Excel. След 

изпълнение на макроса се генерира таблица на водните количества и класификация по прагови 

стойности. Резултатът е представен на карта, която отразява състоянието на реките в 8:00 

ч. на съответната дата.

http://hydro.bg/



 Анализ и прогноза на дежурния хидролог. 

Ежедневно се публикува анализ и прогноза за 

оттока на реките от дежурния хидролог, на 

базата на метеорологична и прогнозна 

информация, която е резултат от различни 

прогностични модели.

 Дневен бюлетин за прогнозирани водни количества 

за водосбора на р. Искър.

Прогнозиране на речния отток 

с изкуствени невронни мрежи 

(Artificial Neural Networks)

http://hydro.bg/



 Дневен бюлетин за прогнозирани водни количества за водосбора на р. Янтра.

Прогнозиране на речния отток с полуразпределен модел HEC-HMS. Използва се за изготвянето 

на краткосрочна (3 дни) прогноза. Входни данни за модела са прогнозирани стойности за валеж 

и температура за

3 дневен период от модела ALADIN.

http://hydro.bg/



 Дневен бюлетин за прогнозирани водни количества 

за водосбора на р. Русенски Лом.

Прогнозиране на речния отток със 
съсредоточен модел MIKE11

 Система за ранно предупреждение река Марица и 

река Тунджа

Използва DHI модел MIKE11

Използва данни от 
конвенционални и
автоматични хидро и 
метео станции.

Прогностични данни –
модела ALADIN

Прогноза за нивата на 
реките за 5 дни 
напред в 22 “горещи 
точки”

http://maritsa.meteo.bg/



 Система за ранно предупреждение за наводнения и карти на наводнения за р. Арда

- Използва френските модели ISBA и 
SURFEX.

- Прогноза на водното количество 
за 5 дни напред в 21 “горещи точки”.

- Използва данни от конвенционални и 
автоматични хидро и метео 
станции.

- Прогностични данни – модела 
ALADIN и ECMWF.

http://arda.hydro.bg/



Хидрологичен бюлетин с анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие и 

хидрологична краткосрочна  прогноза до 3 дни.



Прогнози от системите за ранно предупреждение при наводнения



Прогноза за валеж, температура и снежна покривка за следващите 3 

дни – модел  ALADIN



Прогноза за валеж, температура и снежна покривка за следващите 3 

дни – модел  ALADIN



Прогнозиран среден и максимален валеж за следващите 72 часа  АЛАДИН 



Анализ на падналите количества валежи в метеорологичната мрежа на НИМХ



Снежна покривка и очакванo снеготопенето за следващите 3 дена



Снежна покривка и очакванo снеготопенето за следващите 3 дена



Снежна покривка и очакванo снеготопенето за следващите 3 дена



Снежна покривка и очакванo снеготопенето за следващите 3 дена



TOPKAPI (TOPographic Kinematic APproximation and Integration) е разпределен физически

базиран хидроложки модел, който може да се използва за оперативно прогнозиране в реално

време.

Моделът е изграден от четири модула, които обхващат

въвеждане на информация в GIS, въвеждане на

хидрометеорологична информация, симулиране на

водното количество и визуализация.

Характеристиките на водосбора са определени за всеки пиксел, като се използва 

информация от цифровия модел на терена, типа на почвите, земното покритие и др. От тези 

характеристики се определят наклоните, инфилтрацията, грапавините на речните корита и 

др.

Моделът представя речния отток, като функция на метеорологична входна информация и

геоморфологичните характеристики на водосбора.

За всеки пиксел от DEM има

определена различна стойност

на параметрите на модела.

Тема: Прогнозиране на речния отток с използване на разпределен хидроложки 

модел



Благодаря за вниманието!

www.meteo.bg
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