
Проблеми, при оползотворяване на 
енергийния потенциал на водите в 
комплексните и значими язовири, 
експлоатирани от НЕК ЕАД



Ограничителни обеми на завиряване, наложени от
Министерството на околната среда и водите в месечните
графици за управление на водите в комплексните и значими
язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

1. Oсигуряване на свободни обеми във водоемите за поемане на
вероятен приток с голям обем.
Oграничението има за цел да минимизира вероятността от преливане
на воден обем през преливниците на язовирните стени.

2. Oпределен минимален воден обем, след достигането на който се
ограничава напълно работата на водноелектрическите централи от
каскадата.
Това ограничение се налага заради садково отглежданите в язовирите
аквакултури, чието разположение изисква наличието на определено
ниво във водоема за осигуряване на нормалните жизнени процеси на
аквакултурите.



1. Oсигуряване на 
свободни обеми във
водоемите



Oсигуряване на свободни обеми във водоемите

❑Спорно и неефективно ограничение от гледна точка намаляване на вредното
въздействие на водите, което през годините е доказало ниската си
ефективност, особено при налагането му при на язовирите от каскада „Арда”.

❑Притъпяването на върха и отлагането, както и задържането на високите води
от водохранилищата е процес, който се случва и без налагането на подобни
ограничения.

❑ Ретензиращата способност на язовирите е най-силно изразена и по принцип
се определя и измерва именно при най-високите работни водни нива.

❑При проектирането и изграждането на язовирите са предвидени съоръжения,
които да проведат определено „преливно“ водно количество. Това проектно
максимално преливно водно количество се базира на възможността на
язовирите да задържат (ретензират) високата вълна. В този смисъл процесът
„преливане“ е нормален при експлоатацията на язовирите, като за целта са
изградени съответните хидротехнически съоръжения и не е редно да бъде
приеман като извънреден и/или опасен случай.



Oсигуряване на свободни обеми във водоемите

❑Едно от основните предназначения на водохранилищата е акумулиране
на водни обеми. Влиянието, свързано с ретензия и промяна на
характеристиките на оттока, което те оказват върху хидрологията на
модифицираното вече водното тяло, е вторична функция на водоема.

Язовирът сам по себе си, независимо от степента на неговото
запълване, е съоръжение, ограничаващо вредното въздействие на
водите в поречието след стената. Допълнително наложените мерки са
излишни, тъй като възпрепятстват изпълняването на проектното
предназначение на водоема, а именно акумулиране на водни обеми.

❑Данните показват, че при връх на висока вълна от дадено водно
количество, без оглед запълването на водоемите имаме преливане през
последното стъпало в размер от ½ от обема на вълната при нейния
връх.

Какво би се случило с поречието на р. Арда в долното и течение, ако
нямаше изградени каскадно разположени водоеми?



Oсигуряване на свободни обеми във водоемите

❑Поддържането на по-ниски водни нива във водоемите значително

понижава коефициента на полезно действие на разположените

подязовирни и деривационни водноелектрически централи.

❑Oсвобождаването на обем и достигането на определените нива в

рамките на месеца, много често налага централите да работят

принудително, в периоди когато няма обективна необходимост от това.

Разходва се воден ресурс, който може да бъде и е необходим на

електроенергийната система /ЕЕС/ в други периоди от годината.



Oсигуряване на свободни обеми във водоемите

❑От 2016 г. насам мярката се налага целогодишно, дори в месеците на
маловодие.

❑При преминаване на висока вълна в период на пълноводие и постоянен
повишен приток през останалото време нямаме практическа
възможност да понижим нивата в язовирите до максимално
определените.

Пример с каскада „Арда“ : ВЕЦ „Студен кладенец“ работи в двайсет и
четири часов режим на пълна мощност и въпреки това не успява да
свали нивото на водата в язовира. Ако и ВЕЦ „Кърджали“ трябва да
работи по 24 часа за сваляне на нивото, то тогава язовир „Студен
кладенец“ ще прелее. Така на практика ние се оказваме в невъзможност
да спазим ограничителното условие за обем, наложено с графика на
МОСВ. Отделен е въпросът, че в голямата си част тази произведена
енергия е излишна за ЕЕС в този момент от годината.



В рамките на 
разгледания 20 
годишен период 
около 85% от 
всички 
преминали 
високи вълни са 
в периода 
ноември-март





2. Oпределяне на минимален 
воден обем, заради садково
отглеждани в язовирите
аквакултури



Oсигуряване на минимални обеми във водоемите

❑В режимните графици на МОСВ се залагат ограничителни минимални обеми заради
садково отглежданите в язовирите аквакултури.

❑Тази мярка води, сама по себе си, също до сериозни загуби от неизползвана вода за
електропроизводство в моменти, в които ЕЕС на страната има нужда от мощности.
Заместването им става с производство от въглищни централи, което не е най-
екологичният вариант за електропроизводство.

❑При прилагането на тази мярка в язовирите се затваря значителен неизползван воден
обем. Реално те престават да изпълняват своята основна функция, която е
акумулиране и годишно изравняване на воден ресурс. По този начин се променя
изцяло тяхното проектно заложено предназначение да акумулират и резервират воден
обем при пълноводие, който да бъде използван в периоди на маловодие.
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Разполагаемост на водния ресурс в яз „Кърджали“ при наложени ограничения

Обем в язовира при НВРВН = 497.2 m³10⁶ Максимален разрешен обем за завиряване= 397.9 m³10⁶ Неизползваем обем заради аквакултури

Обем в язовира при НВРВН = 497.2 m³10⁶

Реално използваем обем в язовира

Неизползваем обем заради аквакултури

Минимален разрешен обем за завиряване =267.0 m³10⁶

Минимален разрешен обем 

за завиряване =347.1 m³10⁶

Максимален разрешен обем за завиряване =397.9 m³10⁶

Обем, който не може да се акумулира
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Разполагаемост на водния ресурс в яз „Студен кладенец“ при наложени ограничения

Обем в язовира при НВРВН =387.8 m³10⁶ Максимален разрешен обем за завиряване= 310.2 m³10⁶ Неизползваем обем заради аквакултури

Обем в язовира при НВРВН = 387.8 m³10⁶

Реално използваем обем в язовира

Неизползваем обем заради аквакултури

Минимален разрешен обем за завиряване =218.0 m³10⁶

Максимален разрешен обем за завиряване =310.2 m³10⁶

Обем, който не може да се акумулира



Oсигуряване на минимални обеми във водоемите

❑При тези ограничения водоемите на практика спират да функционират
като изравнители. В рамките на цялата година в тях остава „заключен“
неизползван обем в размер от близо ½ от общия им полезен обем.

❑Прилагането на тази мярка не позволява акумулирането и отлагането на
ползването при необходимост на ЕЕС на 20% от водния ресурс във
водоема, тъй като същият трябва да бъде сработен в рамките на
конкретен месец.

Прилагането на двете мерки едновременно, отнема възможността ЕЕС да
разполага свободно със 75% от водния ресурс във водоемите



Oсигуряване на минимални обеми във водоемите

❑Ограниченията са целогодишни, като през летните месеци са по-строги,
което значително ограничава използването на водния ресурс, а това са
периодите, в които задължително се подава вода за Р. Гърция, по
междуправителствена спогодба.

❑Прилагането на тази мярка води до сравнително пълни язовири преди
очакваното пълноводие, което е в противоречие с първата
ограничителна мярка .

❑От водостопанска гледна точка, налаганите минимални ограничения
биха могли да предизвикат неблагоприятни последствия от високите
вълни именно през периодите на пълноводие.
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Графика на високата вълна преминала през яз. „Кърджали“
Януари - Февруари 2015 год.

приток [m³/s] прел. в. к-ва [m³/s] ОИ [m³/s] кота [m] НВРВН Кота тв. преливник

Qmax = 1572.9 m3/s

Приток

[m3/s]

Кота ВН 

[m]

ХАРАКТЕРНИ ДАННИ НА ВИСОКАТА ВЪЛНА

(25.01.2015 08:00 - 10.02.2015 10:00)

Qmax = 1579.9 m3/s                  (01.02.2015 18:00 )

WВВ = 352 967 х 103m3    Wпрел.+ОИ = 193 389 х 103m3

Tпокачване - 134 h,      Tспадане - 252 h,       Tобщо - 386 h



31.1.2015 8:00

Qmax=2 309.5 m3/s

04.2.2015 16:00
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Графика на високата вълна преминала през язовир „Студен кладенец“
януари-февруари 2015

приток [куб. м/сек] прел. в. к-ва [куб. м/сек] кота [м] НВРВН[м] кота тв. преливник

ХАРАКТЕРНИ ДАННИ НА ВИСОКАТА ВЪЛНА

(31.01.2015 08:00 - 04.02.2015 16:00)

Q = 2 309.5 m3/s                  (01.02.2015 18:00 )

WВВ = 358 364 х 103m3    Wпрелели = 331 594 х 103m3

Tпокачване - 36 h,      Tспадане - 68 h,       Tобщо - 104 h

Кота ВН 

[m]

Приток

[m³/s]



31.1.2015 16:00

Qmax=2823.8m3/s

6.2.2015 14:00
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Графика на високата вълна преминала през язовир „Ивайловград“
януари-февруари 2015

приток [m³/s] прел. в. к-ва [m³/s] КВН кота тв.пр. 1 кота тв.пр. 2

ХАРАКТЕРНИ ДАННИ НА ВИСОКАТА ВЪЛНА

(31.01.2015 16:00 - 06.02.2015 16:00)

Qmax = 2 823.8 m3/s                  (01.02.2015 20:00 )

WВВ = 489 255 х 103m3    Wпрелели = 329 961 х 103m3

Tпокачване - 28 h,      Tспадане - 114 h,       Tобщо - 142 h

Приток

[m3/s]
Кота ВН 

[m]
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Q=556,528 m3/s

10.4.2015 18:00
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Графика на високата вълна преминала през яз. „Кърджали“
март - април 2015 год.

приток [m³/s] прел. в. к-ва [m³/s] ОИ [m³/s] кота [m] НВРВН Кота тв. преливник контролен обем

Приток

[m3/s]

Кота ВН 

[m]

ХАРАКТЕРНИ ДАННИ НА ВИСОКАТА ВЪЛНА

(06.03.2015 14:00 - 10.04.2015 08:00)

Q = 556,528 m3/s                  (28.03.2015 04:00 )

WВВ = 237,814 х 103m3    Wпрелели = 52,623 х 103m3

Tпокачване - 146 h,      Tспадане - 773 h,       Tобщо - 919  h

5.3.2015 8:00

Qmax=1 022.337m3/s

Qmax=882.383 m3/s

Qmax=576.152 m3/s

12.4.2015 16:00
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Графика на високата вълна преминала през язовир „Студен кладенец“
март-април 2015

приток [m³/s] прел. в. к-ва [m³/s] кота [m] НВРВН[m] кота тв. преливник

Приток

[m³/s]

Кота ВН 

[m]

ХАРАКТЕРНИ ДАННИ НА ВИСОКАТА ВЪЛНА

(05.03.2015 08:00 - 12.04.2015 16:00)

Q = 1 022.337m3/s                  (06.03.2015 22:00 )

WВВ = 986 753 х 103m3    Wпрелели = 488 338 х 103m3

Tпокачване - 146 h,      Tспадане - 773 h,       Tобщо - 919  h



Предизвикателства при изпълнение на мерките

НЕК ЕАД трябва да поддържа високи завирени обеми в сезона на
маловодие, заради отглежданите във водоемите аквакултури, а
същевременно в същия период трябва да поддържа и по-ниски обеми с
оглед поемане на очакван приток.

За какво акумулиране на обеми може да става дума в такъв режим на
управление на водния ресурс?



Заключения:

❑Анализът ясно показва, че е наложително отговорните институции по
управление на водите, съвместно с тези по експлоатация на язовирите, да
приложат заедно гъвкав подход при използването на водите, отчитайки
хидроложките особености на всеки един язовир, основната цел за използване
на водите му, значимостта му като ресурс за конкретната цел, както и
нормалното приемане на наличието на „случайни събития“, породени от
хидрометеорологичната обстановка.

❑Предвид обстоятелството, че аквакултурите все още нямат нормативно
обоснован приоритет съгласно ЗВ, както и това, че залаганите минимални и
максимални обеми не са научно дефинирани и доказани, е необходимо те да
бъдат преразгледани, като бъдат съобразени с правата на титулярите на
разрешителни за водовземане, както и да се направи оценка на обществената
значимост на ползването за различни цели на всеки отделен комплексен
язовир.

❑ Очевидна е необходимостта при определяне приоритетите на конкретен
значим комплексен водоем да бъде прилаган диференциран подход, отчитащ
значимостта им от гледна точка целите на водовземане и ползване.



Заключения:

❑С оглед на това да се намери компромисен, работещ вариант, целящ
ефективното и целесъобразно ползване на водния ресурс считаме, че
разумното решение към настоящия момент е налаганите до сега
ограничения, касаещи освобождаване на обем за очакван приток, да
останат само в случаи, когато се очаква преминаване на ВВ през
язовири с неизправни облекчителни и преливни съоръжения.



Проекти на карти на районите под 
заплаха и карти на районите с риск 
от наводнения, изготвени като част 
от Плановете за управление на 
риска от наводнения 
(ПУРН) 2022 – 2027 г.



ПУРН 2022 – 2027 г

❑Поради изискванията и условията на разработена Методика за предварителна оценка
на риска от наводнения, актуализирана през 2020 г. и утвърдена със Заповед № РД-
940/ 20.11.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, в съответствие с чл. 187,
ал. 2, т. 6 от Закона за водите /ЗВ/ голяма част от язовирите, експлоатирани от НЕК
ЕАД не са определени райони със значителен потенциален риск от наводнения
/РЗПРН/ и съответно не присъстват в проектите на карти.

❑Съгласно методиката, комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ,
както и други, които са част от хидромелиоративните системи, са определени като
„надеждно защитаващи поречията под язовирната стена от наводнения със средна и
голяма вероятност“ и ,че за отвеждане на екстремни високи вълни с малка
обезпеченост, съоръженията разполагат с облекчителни съоръжения.

❑В критериите и правилата за определяне на районите е заложено, че при наличие на
комплексен и значим язовир, РЗПРН не трябва да включва речните участъци над и
под него.



ПУРН 2022 – 2027 г

❑Почти всички язовири, стопанисвани от НЕК ЕАД, като са определени като такива без
РЗПРН, както и поречията непосредствено след язовирните стени. Въпреки това, част от
комплексните и значими язовири са определени като такива райони и са включени в
настоящите карти.

❑Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на
контрол за техническото им състояние, в сила от 31.01.2020 г. е залегнало определянето в
аварийния план именно на карти на уязвимите от заливане зони. Основната цел на
картите е да се определят териториите, които ще бъдат наводнени от високата вълна при
разрушаване на язовирната стена или от изпускане на водни обеми от язовира в аварийни
условия, като няма разписано задължение кой трябва да определи тези зони.

❑Във всички аварийни планове на язовирите, са разписани сценарии в случай на
възникване на природни бедствия и крупни производствени аварии, водещи до
предизвикване на висока вълна с обезпеченост над проектната, която да има
разрушителни последствия за съоръженията, с непредвидими последствия в поречието
след хидротехническото съоръжение.
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❑Необходимо е определяне на РЗПРН при язовирите за които не е

определена и включването им в картите, както и поречията на реките

преди и след тях, с цел идентифициране на заплахата и риска от

наводнения в поречията след язовирните стени, както и включването на

мерки за превенция от вредно въздействие на водите в тях.

❑Значимостта на комплексните и значими язовири, публична държавна

собственост, изисква определянето на РЗПРН да бъде извършено

именно на национално ниво за всички язовири, като плановете са

единствените документи, чрез които това може да бъде осъществено.



Благодаря за вниманието


