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ВЪВЕДЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Намаляване на валежите в планинските 

райони -връх Мусала (Филипов, Рачев)

Анализът на климатичните фактори показва :

Тенденции на нарастване на температурите в световен мащаб.

Промяна на вътрешногодишното разпределение на валежите, дори когато тяхната

годишна сума остава почти същата.

Нарастват екстремните явления – дните без валеж (продължително засушаване) и

дните с интензивни валежи

Дори в райони, където валежите нарастват, изпреварващото нарастване на

температурите и евапотранспирацията, води до намаляване на общия отток.

Нараства ролята на разработваните в НИМХ системи за ранно предупреждение,

подходи за оценка на водните ресурси и в подкрепа на управлението при екстремни

условия (наводнения и засушаване).

Нараства броят дни с интензивни 

валежи (Бочева и кол., 2018, НИМХ)

Нараства броят дни без валеж –

засушаване, Кърджали, (Йорданова, 

А. и кол., 2017, НИМХ)

Аномалии на температурата в северното 

полукълбо през последното хилядолетие, 

спрямо 1961-1990 (Климатични промени, 

НИМХ)
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1.1. ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ

Аномалии на температурата в северното полукълбо през 

последното хилядолетие, спрямо 1961-1990 

(Климатични промени, НИМХ, 2010)

Тенденции (1901-2000г.) в годишната минимална (горе) и максимална 

(долу) температура; тенденция към значимо повишение;

- тенденция към повишение (Климатични промени, НИМХ, 2010)

 Температурите нарастват в световен мащаб. Всяко от последните три десетилетия е по-топло

от предишните десетилетия, от времето на инструменталните записи (IPCC, 2013).

 Според НАСА и Американската агенция за изследване на атмосферата и океаните 2016 г. е

най - топлата година, откакто се водят метеорологични наблюдения.

 Тези тенденции се потвърждават и от експертите на НИМХ. (Климатични промени, НИМХ,

2010; 2012; CC-WARE, 2014; Ръководство за управление на маловодието...,НИМХ, 2013,

http://danube-water.eu/wp-content/uploads/2015/07/Low-flow-Guidelines_BG.pdf):

- Повишаването на температурата през XX век е било най-високо за последните 1000 години;

- Скоростта на повишаване на средната глобална температура на приземния въздух от 1976 г.

е три пъти по-голяма от скоростта на повишаването й през целия XX век (Климатични

промени, 2010).
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1.2. ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАЛЕЖИТЕ

Аномалия на годишните валежи в България 

спрямо 1961-1990 (Климатични промени, НИМХ) Изменение на Ry с H (m) за различни периоди 

(Илчева, И., кол, Изготвяне на воден баланс на територията 

на ПП“Витоша“, Договор на НИМХ с ПП“Витоша“, 2014)

Резултатите от разработката на НИМХ (Изготвяне на воден баланс на

територията на ПП“Витоша“, 2014, с р-тел И.Илчева) показат, че за

последните 115 години градиентът на валежите grad Ry забележимо намалява

– от 35 mm/100 m за периода 1896 – 1945 г., до към 22 mm/100 m за последните

петдесет години.

1.3. Нарастват екстремните явления:

 дните с интензивни валежи;

 дните без валеж (продължително засушаване).

За разлика от температурите, валежите се характеризират с по-голяма

пространствена и времева променливост. Като цяло се установява промяна

на вътрешногодишното разпределение на валежите, дори когато тяхната

годишна сума остава почти същата. Установява се намаление на валежите

през едни сезони (месеци), и нарастване на валежите през други.

Намаляват валежите в планинските райони.
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От експерти на НИМХ е анаализирано месечното и сезонно разпределени на

екстремни явление, като интензивен 24-часов дъжд (Bocheva, L., et al, 2007).

Метеорологична мрежа на НИМХ: 

synoptic (squares), climatological 

(triangles) and rain-gauge (circles) 

stations.

Брой дни през годината с валежи над ≥ 100 mm/24 h, съпоставено с 

броя на метеорологичните станции за периода 1951 – 2010 (Bocheva, L., 

T. Marinova, Ts.Nikolova, Comparative analysis of severe storms, connected with extreme 

precipitation in Bulgaria (1951-2010), J. Ecology and Safety, 2016)

На територията на цялата страна е

установено нарастване на дните с

интензивни валежи.

Това увеличение е статистически

значимо за Източна България и

Черноморското крайбрежие, особено

през летния сезон.

НАРАСТВАНЕ НА ДНИТЕ С ИНТЕНЗИВНИ ВАЛЕЖИ

Нарастване на средногодишния брой на дни с екстремни валежи 

(с около 33% за периода 1991-2005 в сравнение с 1961-1990) 

(Bocheva, L., et al, 2007)
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a) за всички метеороложки станции в България b) за станциите от Източна България

Вътрешногодишно разпределение на средния брой дни с екстремни валежи 

(Bocheva, L., T. Marinova, Ts.Nikolova, Comparative analysis of severe storms, connected with extreme 

precipitation in Bulgaria (1951-2010), J. Ecology and Safety, 2016)

НАРАСТВАНЕ НА ДНИТЕ С ИНТЕНЗИВНИ ВАЛЕЖИ

Установена е промяна на Вътрешногодишно разпределение на средния 

брой дни с екстремни валежи  (Bocheva, L., et al, 2016)
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Характеристики на конкретни екстремни явления

Bocheva, L., et al, 2016)

Трябва да се има предвид, че по дефиниция интензиве е 

дъжд с интензивност по-голяма или равна на 0,18 mm/min

Сателитна снимка 22 September 2005

Източна България 

(Bocheva, L., et al, 2016)

Наводнението в Шабла

22 September 2005

НАРАСТВАНЕ НА ДНИТЕ С ИНТЕНЗИВНИ ВАЛЕЖИ
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От друга страна нарастват и дните без валеж.

Изследването на валежите и дните без валеж в района на Кърджали за 50

годишен период установява нарастващ тренд на броя последователни дни без

валеж през годината (Йорданова, А., Ст.Радева, И.Илчева, Кр.Начева, Изследване

на вероятността на поява на продължителни периоди без валеж, Fifth International

conf. "Geographical Sciences and education", 4 ‐ 5 nevember 2016).

Използвани са дневните стойности на валежите за периода 1961-2010.

Трендове на валежите – А/ и на дните без валеж В/ в района на Кърджали (Йорданова, А., и кол., 2016)

Нарастване не броя сухи дни се наблюдава през всички месеци, освен през месец септември, като 

съответното намаление е статистически незначимо (Йорданова, А., и кол., 2016)

НАРАСТВАНЕ НА ДНИТЕ БЕЗ ВАЛЕЖ - ЗАСУШАВАНЕ
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Установените тенденции се запазват и при оценката на климатичните промени (CECILIA, CC_WaterS, CC-WARE).

За Югоизточна Европа се очаква покачване на температурите за всички сезони и региони.

Затоплянето на Балканския полуоствов е с около 2,0 0C.

Очаквани промени на температурите 

настояще/бъдеще лято и пролет  

(Mitigating Vulnerability of Water Resources 

under Climate Change..., CC-WARE, 2014; 

2014, …Spiridonov, Ilcheva, Nikolova, 

Balabanova, Niagolov,  

http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/5/index)

АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И СЦЕНАРИИ

Има райони в северна

Европа, където валежите

нарастват, а на места в Южна

Европа и на Балканите –

намаляват.

Запазва се тенденцията за

промяна на сезонното

разпределение на валежите

и нарастване на честотата

на екстремните явления.
Очаквани промени на температурите настояще/бъдеще пролет и лято 

(Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change..., проект CC-

WARE, 2014,  http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/5/index)
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Подобни тенденции са установени и в Плановете за управление на речни басейни (ПУРБ). Според ПУРБ 2016-2020

очакваните промени в сезонното разпределение на валежите показва сигнали, както за вероятни наводнения, така и

за засушавания.

Очаквани промени на температурите (ПУРБ 2016-2020)

АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И СЦЕНАРИИ

Очаквани промени на валежите (ПУРБ 2016-2020)

Следва да се има предвид, че

ползвания в ПУРБ модел е малко

„по-влажен”, като „надценява”

моделираните стойности за

валежите.
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Сумарно разностни криви на районите за управление

на водите (Илчева е кол., Изготвяне на водин баланс на

територията на ПП“Витоша“, 2014; Методика за ...,

НИМХ-БАН; 2013)

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

През периода 1981 – 2010 г. се увеличава

амплитудата на екстремните явления, което се

отразява и на формирането на оттока.

При сравняване на ресурсите от повърхностни води за 30 годишни периоди се наблюдава тенденция на

намаляване на ресурса (Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на

Директива 2007/60/ЕС, договор на НИМХ с МОСВ, 2013):

 1961-1990 - 18455.527 m3х106;

 1971-2000 - 16236.532 m3х106

 1981-2010 - 15567.947 m3х106

Нараства уязвимостта на водоснабдяването. Разработен е подход за оценка и смекчаване на уязвимостта на

водните ресурси и водоснабдяването при кличатимни промени, с водещ партньор ИАГ и с участието на експерти от

НИМХ (Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change..., проект CC-WARE, 2014,

http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/5/index ; Илчева, И., и кол., Научно-изследователски проект НИМХ, 2017)

Карти на Югоизточна Европа на Local Water Exploitation Index „без” и „със” отчитане на сезонността

Разработени са

карти на очакваните

климатични

промени и

уязвимостта за

водоснабдяването

(CC-WARE, 2014).
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ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА УЯЗВИМОСТТА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И 

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО ПРИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Разработен е нов методичен подход за оценка и картиране на уязвимостта/надеждността на водоснабдяването.

По примера на Англия за реалистични оценка на водния стрес се отчитат ресурсните зони на водоснабдителните

системи и предприетите мерки (И.Илчева и кол., НИМХ, 2017).

Интегрирано се анализират повърхностните и подземни водни тела (ВТ).

Разработката подпомага МОСВ и Басейновите дирекции при управлението на национално и басейново ниво, и

реализиране целите на РДВ и Натура 2000.

Оценка и картиране на 

транснационално/национално ниво 

Оценка и агрегиране на водния стрес с 

отчитане на мерките - зона Натура 2000 

Оценка  на адаптивния капацитет на 

природните и  социални системи 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА УЯЗВИМОСТ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ 

/WATER RESOURCES VULNERABILITY/ - НА ТРАНСНАЦИОНАЛНО НИВО / SEE SCALE/

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Сравнение и коментари за 
картите на SEE

Транснационално 

ниво

Национално

ниво

Температури 1961- 1990 2020- 2050

Актуална 

евапотранспирация

De Martonne (1926) aridity index 
Валежи

   

 

ПОРЕЧИЕ СТРУМА И КАМЧИЯ, ВОДОСБОР НА ЯЗ.“ТИЧА“

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

НИВО РЕЧЕН БАСЕЙН - ВОДНО ТЯЛО - ВОДНОСТОПАНСКА СИСТЕМА 

   

 
    

Пространствено 

разпределение на 

валежите за периода 2020-

2050 

Пространствено 

разпределение на 

температурата за периода 

2020-2050 

Реална 

евапотранспирация и 

отток за периода 2020-

2050 

Реална 

евапотранспирация и 

отток за периода 2020-

2050 

 

  
      
Very low  low Medium  Hige Very hige 

 
 

      
Very low  low Medium  Hige Very hige 

 
 

 

Оценка и картиране на уязвимостта 

на поречие Струма

Оценка и картиране 

на уязвимостта във 

водосбора на  

яз.“Тича“

  
Оценка и картиране на 

транснационално/национално ниво  

Оценка и картиране на ниво речен 

басейн - водно тяло – ВС/язовир  

Оценка и управление на напорите. 

Картирне уязвимостта на подземни ВТ 

 

(И.Илчева и кол., Оценка и

картиране на уязвимостта

на водните ресурси и

водоснабдяването при

управление на речни

басейни, климатични

промени и засушаване,

научен проект, НИМХ,

2017).



Видове системи за ранно предупреждение 

Според типа на явлението

Прогнози и предупреждения за наводнения

Прогнози за притока на вода към язовири

Предупреждения за засушаване

Според обхвата и организацията

Системи на национално ниво или покриващи големи азминистративни райони, като 

European Flood Alert System (EFAS), за повишаване на готовността в големи 

административни райони;

Системи на басеиново ниво, фокусиращи процесите на хидроложкия цикъл в конкретни 

басеини (plovdiv.meteo.bg) 

Локални – граски/общински системи, обикновено свръх-краткосрочни, целящи защита 

на инфраструктурата и гражданството. 

Изграждане на Национална система за ранно предупреждение, системи за

наблюдение и прогнозиране на валежите и речния отток, вкл. експлоатацията на

язовирите в реално време

СИСТЕМИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Д. Димитров, Сн. Балабанова, Е.Артинян, Г.Кошничанов, 

Настояще и бъдеще на хидроложките прогнози в НИМХ



ПРОГНОСТИЧНИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ  – НАЦИОНАЛНО НИВО:

Информация и предупреждения за типа и 

мащаба на очакваните явления (www.hydro.bg)

Потребители са администрациите на 

национално и регионално ниво и гражданството.

Изграждане на системи за ранно предупреждение

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Д. Димитров, Сн. Балабанова, Е.Артинян, Г.Кошничанов, 

Настояще и бъдеще на хидроложките прогнози в НИМХ



ПРОГНОСТИЧНИ И СИСТЕМИ ЗА РАННО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА БАСЕЙНОВО НИВО:

Основани са на модели

обхващащи цели водосбори,

проследяващи процесите в

хдроложкия цикъл;

Краткосрочни/средносрочни;

Потребители: органи на

властта, граждани, бизнес.

Предварителност 3 дни с използване на

прогностичен валеж от модела ALADIN;

Прогностични системи:

р. Искър;

р. Марица

р. Осъм

р. Вит.

р. Огоста и др.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Изграждане на системи за ранно предупреждение

Д. Димитров, Сн. Балабанова, Е.Артинян, Г.Кошничанов, 

Настояще и бъдеще на хидроложките прогнози в НИМХ



Прогноза на притока в язовирите на НЕК в Родопските каскади

• Оперативно ежедневно изчисление на 
симулиран (с използване на измерени валежи) 
и прогнозен приток за 3 дена напред (с 
използване на прогнозиран валеж)

• Изчисление на снежните запаси, сума на 
повърхностния и грунтовия отток в два 
масива.

• Създаване на устойчива комуникационна 
структура и двойно архивирана база данни, 
визуален потребителски интерфейс за 
обслужване с хидро-метеорологична 
информация на структурите на НЕК

Задачи:

Територия покрита от моделите:

•Басейни на каскади Доспат-Въча, Баташки 
водносилав път и Белмекен-Сестримо

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

ARDAFORECAST

•Басейн на р. Арда

Д. Димитров, Сн. Балабанова, Е.Артинян, Г.Кошничанов, 

Настояще и бъдеще на хидроложките прогнози в НИМХ



Цели:

Свръх краткосрочни, детайли за чувствителната 

инфраструктура;

Потребители – граждани, бизнес, местна власт;

Общинска система - София

Обхваща притоци на р. 
Искър :
- Дървенишка,
- Слатинска,
- Перловска;
- Владайска;
- Суходолска
Не включва
- Блато;
- Банкенска.
- Лесновска

Инсталирани са около 25 нивомера.

Системата е със следните характеристики:

• Свръх краткосрочни предупреждения на

базата на наблюдаваните нива при влизането

в града и хидравлични формули;

• Предаване на данни и предупреждения при

превишаване на предварително заложени в

инструментите прагови стойности.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Изграждане на Национална система за ранно предупреждение, система за наблюдение и

прогнозиране на валежите и речния отток, вкл. експлоатацията на язовирите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА НАВОДНЕНИЯ – ЛОКАЛНО НИВО:

Д. Димитров, Сн. Балабанова, Е.Артинян, Г.Кошничанов, Настояще и 

бъдеще на хидроложките прогнози в НИМХ



ИНДИКАТОРНА СИСТЕМА НА НИМХ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЗАСУШАВАНЕ  
НА НАЦИОНАЛНО НИВО

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Тип засушаване Индикатори и индекси за оценка - индикаторна систма на НИМХ 

Метеороложко 

засушаване 
Валежи. Стандартизиран индекс на валежите  – Standardized Precipitation 

Index (SPI). Индикаторна система НИМХ (www.meteo.bg)  

Агрометеороложко 
засушаване 

Почвена влага. Индекс на засушаването на почвата – SMI. Индикаторна 

система НИМХ (www.meteo.bg) 

Хидроложко 
засушаване  

Отток. Стандартизиран и индексите на оттока – Standardized Runoff Index 

(SRI).  Индикаторна система НИМХ (www.meteo.bg)  

Нови индикатори и индекси - експерименталнo допълване на индикаторната систма  

Хидроложко и 

управленско 
засушаване  

Приток към язовирите. Прагови нива на месечни и годишни притоци с 

характерна обезпеченост – 50%, 75%, 95% (Споразумение с МОСВ [12], 

www.moew.government.bg) 

Управленско 
засушаване  

Напълване на язовирите. 
Индекси за състоянието на язовирите (Standartised State Index - Испания).  

Процент от обема на язовира  ( Португалия)  

Диспечерски графици (ДГ) (Споразумeние на НИМХ с МОСВ [14])  

Управленско и 

социално-

икономическо 
засушаване 

 

Недостига на вода при засушаване. Социално - икономически и 

екологични последствия. Оценка на уязвимостта и адаптивния капацитет 

на социално-икономически и екологични системи. Разработена 

eиндикаторна система в рамката (DPSIR - Drivers-Pressure-State-Impact-

Response) [4,11]. Разработени са подход и критерии за оценка на 

значимостта на язовирите (Споразумение на НИМХ с МОСВ [13]) 

 

SPI SMI

SRI

(Илчева, И, и кол., Приложение на стандартизиран статус индекс за

идентификация на продължително засушаване и управление на

речни басейни, International Scientific Refereed J. SocioBrains, 54,

2019; Димитров, Й., Дис.труд, 2018)

Развитие на индикаторните системи на НИМХ



НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Управление на язовирите и речните басейни в реално време и обвързване със 
Системите за ранно предупреждение на НИМХ

Разработени са нови индикатори и индекси за
идентификация и управление на хидроложкото, социално-
икономическото и продължителното засушаване (приток
към язовирите; нива на язовирите; standardized status
index; за оценка на въздействието) (И.Илчева и кол., J.
SocioBrains, 54, 2019).

Експеримантално приложени в практиката са
разработените ДГ (модули от DSS) за управление на
язовирите при екстримени условия (за работа при високи
нива и различни степени на засушаване) (Няголов и кол.).
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЯЗ."ДЯКОВО"  ПРИ  РАЗЛИЧНИ  ПРОГНОЗИ  И 
СЦЕНАРИИ  ЗА  ПРИТОКА И  УПРАВЛЕНСКИ  ДЕЙСТВИЯ 

Високи нива - Flood control

Ниво предупреждания - Pre alarm   

Ниво на опасност - Alarm 

Тревога - Emergensy  triggers curves

Нормално състояние - Normal  condition

Очаквано напълване на язовира 
според прогнози за притока 
сценарий засушаване "без" 

управленски действия

ДГ и управление на яз.“Дяково” при 
екстремни условия, при различни прогнози за 
притока „без“ и „със“ управленски действия 

  

Wetland, 
Floodplain 
ecosystems 

Reservoir 

Unregulated Regulated 

Extraction 

C 
Extraction 

Extraction 

БАСЕЙНОВО И ЛОКАЛНО НИВО
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Standartised State Index - Reservoir "Diakovo"

Normality Pre-Alert Alert Emergency Standartised State Index SSI

Standartised State Index за напълването на яз.”Дяково” 

за периода 2001 – 2017 г. 

(Илчева, И, и кол., 2019, Приложение на стандартизиран статус индекс за

идентификация на продължително засушаване и управление на речни

басейни, International Scientific Refereed Online J. SocioBrains, 54, 2019)



НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

ПРОМЕНИ В ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО И АНТРОПОГЕННА ДЕЙНОСТ

Кумулативният натиск на климатичните

промените и промените в земеползването:

1) намалява задържащата способност на терена;

2) повишава риска от наводнения и засушаване;

3) повишава ерозията;

4) влошава количеството и качеството на

питейните води и водоснабдяването,

5) засяга екологичния статус на водните тела и

зоните от Натура 2000.

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

Основните причини за възникване на наводнения са:
1)Естествени – интензивни валежи, снеготопене, климатични
промени;
2)Промени в земеползването и екосистемите (гори, влажни
зони, и др.) в резултат от климатичните промени – деградация,
съхнене на торфища,
3)Антропогенната дейност – обезлесяване, урбанизация, лошо
управление на територията;



НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

ПРОМЕНИ В ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО И АНТРОПОГЕННА ДЕЙНОСТ

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСБОРИТЕ

Като добри управленски практики може да се посочат интегрираното

управление на земеползването (горски екосистеми, влажни зони, пасища,

земеделски земи) и водите, с цел запазване на питейната вода (CC_WaterS,

2012; CC-WARE, 2014; CAMARO_D – текущ).

В контекста на разработените методики и

каталози, интегрираното управление на

дъждовните води е свързано и с

пространственото планиране, и с т.нар.

зелената инфраструктура.

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ГРАДСКА СРЕДА

Необходимо е прилагане на мерки от ПУРБ и ПУРН със

синергичен ефект, с цел повишаване водозадържащата

способност на терена, осигуряване на достатъчно по количество

и качество вода, превенция на риска от наводнения и

засушаване (текущ проект CAMARO_D)

Разработени са Каталози с най-добри практики за интегрирано управление на

земеползването и водите, с цел запазване на питейната вода

(Evaluation of the Best Practice Catalogue for Drinking Water Management,

CC-WARE, 2014; WP4, Output 7, водещ партньор ИАГ и с участието на

експерти от НИМХ, https://www.ccware.eu/downloads).



НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Оценени са основните тенденции и

рискове, влиянието на климатичните

промени и екстремните явления, и са

разработени мерки за управление:

1) Съобразно изискванията на СОЗ

и резерватите.

2) Съгласно разрешителния режим

и контролен мониторинг.

3) Адаптивно управление на

водните ресурси и

земеползването за целите на

РДВ и Натура 2000, в условията

на климатични промени и

екстремни явления -

засушаване и наводнения.

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛИТЕ НА РДВ И НАТУРА 2000

Добра практика е разработката на НИМХ “Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша”.

Първото по рода си цялостно изследване на водните ресурси на ПП„Витоша” и на възможностите за тяхното

използване за целите на интегрираното управление на парка и околните селища. Изготвена е от експерти на НИМХ,

Геологически институт и УАСГ (Илчева, И., кол., Договор на НИМХ с ПП“Витоша“, 2014).

Мерките са обсъдени и надградени на Кръгла маса в Дирекцията на ПП”Витоша” с участието на всички

заинтересовани: експерти от ПП“Витоша“, НИМХ, Институт за гората, Басейнови дирекции “Западнобеломорски“ и

„Дунавски“ раойн, ВиК “Перник”, “Софийска вода”ЕАД, Държавно горско стопанство, РИОСВ и др.

(Илчева, И., кол, Изготвяне на воден баланс на територията на 

ПП“Витоша“, Договор на НИМХ с ПП“Витоша“, 2014)



ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Може да се обобщи:

 За температурите са доказани положителни тенденции в световен мащаб.

 Нарастват екстремните явления.

 За разлика от температурите, валежите се характеризират с по-голяма пространствена и

времева променливост. Като цяло се установява промяна на вътрешногодишното

разпределение на валежите, дори когато тяхната годишна сума остава почти същата.

 Трябва да се има предвид, че дори за райони с нулев или позитивен тренд на валежите:

 Увеличават се екстремните явления – дни без валеж и интензивни валежи. Редуват

се водни и сухи години или сезони.

 Интензивните валежи водят до увеличаване на повърхностния склонов отток и

намаляване на инфилтрацията и подземния отток.

 Промяната на вътрешногодишното разпределение, се изразява н намаляване на

снежната покривка и изместване на максимумите. Това също води до промяна на

оттока.

 Дори в райони, където валежите нарастват, изпреварващото нарастване на температурите

и евапотранспирацията, води до намаляване на общия отток.

 За 30 годишни периоди се наблюдава тенденция нанамаляване на водните ресурса и

увеличаване на амплитудата на екстремните явления.

Намаляват притоците към комплексните и значими язовири.

Нараства ролята на разработваните в НИМХ системи за ранно предупреждение, методики за

оценка на водните ресурси, модели и подходи в подкрепа на управлението при екстремни

условия.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ



НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

НИМХ е разработил редица методики за целите на ПУРН и ПУРБ, като:

 Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС,
договор на НИМХ с МОСВ, 2013;

 Методика за определяне на ресурсите на подземните водни тела с отчитане на изменението на
климатичните фактори и необходимия за изпълнението й мониторинг на количеството на водите;

 Методика за водностопански баланси на речни басейни, договор с МОСВ, 2005, и др.

НИМХ е ангажиран с реализирането на редица мерки от ПУРБ-2 и ПУРН-1 :

 Количествен мониторинг на повърхностни води, подземни води и количества на валежите;

 Определяне на ресурсите на повърхностните води по водосбори, по Басейнови дирекции и за цялата страна;

 Определяне на ресурсите на подземни водни тела по един или няколко метода от одобрената методика;

 Адаптиране към изменението на климата, Смекчаване на натиска от климатичните промени;

 Подобряване на системата за мониторинг на повърхностните и подземните води и подържане на пунктовете
за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води;

 Прогнозиране и предупреждения за наводнения;

 Изграждане на системи за ранно предупреждение - река Марица, Тунджа, Арда - поддръжка и развитие на
предyпредителни системи от автоматични станции.

 Изграждане на системи за ранно предупреждение специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват и др.

Стартира разработването на ПУРБ-3 И ПУРН-2. Това поставя нови атуални задачи пред
МОСВ, Басейновите дирекции, НИМХ и други институции.

Мерки за управление, коите трябва да се реализират в следващ цикъл на планиране:
 Да продължи развитието на Прогностичните системи и системите за ранно предупреждение;

 Интегрирано управление на земеползването и водите (Best Practice Catalogue);

 Ефективно пространствено планиране и управление на дъждовните води (Best Management Practice) и др.

За да се реализират мерките за управление на всички нива (национално, речен басейн, локално), е нужно

синхронизиране на усилията на всички институции: МОСВ, БД, МРРБ, МВР, НИМХ, и др.



Доц.д-р Ирена Илчева, 

ръководител секция “Водностопански изследвания”

Департамент “Хидрология”, НИМХ

ireniwp@yahoo.com


